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De zone langsheen de Turnhoutsebaan kent diverse planologische bestemmingen: zone voor 

KMO, dagrecreatie, woongebied met landelijk karakter, woonparkgebied en agrarisch gebied. 

Naast een gevarieerde planologische bestemming is ook de effectieve invulling zeer 

gevarieerd, niet altijd even kwalitatief en niet steeds in overeenstemming met de 

bestemmingszones.  

De opzet van het RUP Turnhoutsebaan-Oost is tweeledig. Enerzijds wenst men de 

planologische context aan te passen voor de ongeordende zone met kleinhandelszaken gelegen 

binnen KMO-zone om zo een kwalitatieve herontwikkeling van het plangebied te kunnen 

bekomen. Anderzijds wenst met een duidelijke en leefbare visie te bieden voor de 

woongebieden langs het betreffend deel van de Turnhoutsebaan.  

 

In 2008 startte de gemeente Schilde met de opmaak van het RUP Turnhoutsebaan. Gezien de 

complexe situatie, wijzigende realiteiten, nieuwe inzichten… werd het RUP tot op heden niet 

definitief vastgesteld. In 2016 werd de visie vanuit de gemeente vastgelegd in een visienota 

op het plangebied en in 2018 werden een aantal aspecten voor de toekomstige ontwikkeling 

van de handel op de site opgenomen in een handelsvestigingsconvenant. Medio 2018 werd het 

RUP opnieuw opgestart waarbij de visienota en het handelsvestigingsconvenant als 

uitgangspunt bleven behouden. 

 

De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied. Het RUP wordt 

begrensd door de Oude Baan ten noorden, de Antitankgracht ten westen en de 

Leeuwerikendreef en de Turnhoutsebaan in het zuiden. 
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Het plangebied bevindt zich in het oosten van Schilde. Doorheen het plangebied loopt de 

Turnhoutsebaan N12, een gewestweg die Antwerpen en Turnhout met elkaar verbindt. Het 

plangebied is gelegen buiten de dorpskern van Schilde en grenst aan het grondgebied van 

Zoersel en aan de Antitankgracht. 

 

 Situering plangebied op de luchtfoto 

 

Uit de bestaande structuur van het plangebied kunnen we enkele duidelijke morfologische 

zones onderscheiden. De beschrijving van de bestaande toestand wordt op basis van deze 

zonering gedetailleerder toegelicht: 
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Het plangebied wordt voornamelijk gekenmerkt door de KMO- en handelszone (zone A), langs 

de Turnhoutsebaan. Deze cluster van grootschalige detailhandel wordt onder de naam 

‘Schilmart’ naar voren gebracht. Hier zijn grote winkels gevestigd, zoals Hubo, Fun, Vanden 

Borre, Carrefour, dierenspeciaalzaak Cats & Dogside, Shoppinghal. Verder zijn hier een Quick-

vestiging, een carwash en een Hyundai-verkooppunt met toonzaal en garage aanwezig. Er is 

geen leegstand binnen deze zone. 

De voorkanten van de handelszaken zijn voornamelijk gericht naar de Turnhoutsebaan. Maar 

de toegang van de Carrefour bevindt zich langs de achtergelegen parking. De gebouwen zijn 

onderling onduidelijk gepositioneerd. Zo ligt de Shoppinghal achterin en heeft de carwash een 

onduidelijke ingang vanaf de Turnhoutsebaan. De gebouwen van de winkels werden 

verschillende keer uitgebreid, waardoor er een combinatie van verschillende gebouwen, 

aanbouwen, tenten en veranda’s ontstond. Daarnaast beschikken verschillende winkels over 

opslag in openlucht. 

De aanwezige functies zijn sterk autogericht vanwege hun productaanbod. Doorheen de site 

zijn 437 ingetekende parkeerplaatsen en circa 127 vrije parkeerplaatsen aanwezig. Door de 

ruime aanwezigheid van parkeerplaatsen wordt de buitenaanleg van de site voornamelijk 

gekenmerkt door verharding.  

In het noord-oosten van de zone, langs de Oudebaan en naast de Shoppinghal, is een omheind 

onbebouwd terrein aanwezig. Hier was vroeger onder andere een voetbalveld. 

          

          

 Zicht vanaf de Turnhoutsebaan naar ‘Schilmart’ 

 

 

Legende 

 Zone A: kleinhandelsconcentratie 

 
 

 Zone B: wonen en handel langs de Turnhoutsebaan 

 
 

 Zone C: wonen achter de Turnhoutsebaan 

 
 

 Zone D: beboste zone 
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 Zicht vanop de parking 

          

 Voorbeeld van verschillende uitbreidingen aan de winkel van Hubo 

Ten noorden van het plangebied, op de hoek met de Klein Waterstraat en de Oudebaan werd 

in 2017 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een 

fitnesscenter. Het is nog onduidelijk wanneer de werken zullen starten. 

De gevarieerde zone B wordt gekenmerkt door een combinatie van woningen en handelszaken 

(in sommige gevallen gecombineerd met een woongelegenheid), gelegen langs de 

Turnhoutsebaan. 

De woongelegenheden in zone B zijn voornamelijk eengezinswoningen in open en halfopen 

bebouwing. De afstand tot de Turnhoutsebaan varieert. In zone B zijn ook enkele 

appartementen aanwezig. 
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 Verschillende typologieën van woongelegenheden langs de Turnhoutsebaan in zone B 

Langsheen de Turnhoutsebaan zijn verschillende handelszaken aanwezig. In zone B komen we 

meerdere verkopers van tweedehandswagens tegen, waarbij de wagens in openlucht 

tentoongesteld worden. Verder zijn volgende zaken aanwezig in zone B: een uitvaartcentrum, 

een motel, een elektronicawinkel, een vastgoedkantoor, een ijssalon, een tuincentrum en een 

apotheek. Verschillende handelszaken zijn gecombineerd met een woongelegenheid.  
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 Enkele handelszaken binnen zone B 

[*] Binnen zone B is het ‘s Graevenhof aanwezig, een congres- en feestlocatie met drie zalen 

tot 600 personen. Recent werd er een omgevingsvergunning afgeleverd voor het uitbreiden 

van een bestaande feestzaal, het aanleggen van parkeerplaatsen, het afbreken van een woning 

en het bouwen van een serre. 

          

 ’s Graevenhof met parking vooraan  

[*] Op de hoek van Turnhoutsebaan en de Driehoekdreef is de voormalige meubelzaak Van 

Ende aanwezig. Momenteel wordt het gebouw van circa 3.500m² deels gebruikt als outlet en 

het overige deel van het gebouw staat leeg.  

 

 Voormalige meubelzaak Van Ende 

Zone C is gelegen achter de Turnhoutsebaan en heeft een residentieel karakter met 

eengezinswoningen in open bebouwing. 
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 Bebouwing in zone C 

Grenzend aan de antitankgracht, is een deel onbebouwd en bebost stuk aanwezig. Verder is 

er in zone D een boomkwekerij langs de Oudebaan aanwezig. 

 

 Langs de antitankgracht met links zicht op zone D 

 

 

beschermde monumenten, landschappen en 

dorpsgezichten 

niet van toepassing 

landschapsatlas  

ankerplaatsen grenzend aan de antitankgracht, aangeduid 

als ankerplaats en beschermd cultuur 

historisch landschap 

relictzones grenzend aan de  ‘Vallei van de Grote Schijn, 

kasteeldomeinen en bosgebieden’ 
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 Relictzones (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

traditionele landschappen Land van Zoersel-Wijnegem 

inventaris van het erfgoed   

bouwkundig erfgoed niet van toepassing 

landschappelijk erfgoed grenzend aan de antitankgracht, aangeduid 

als beschermd cultuur historisch landschap 

 

 Beschermd cultuur historisch landschap 

(Geopunt Vlaanderen, 2018) 

 

speciale beschermingszones  

vogelrichtlijngebieden niet van toepassing 

habitatrichtlijngebieden grenzend langs ‘bos- en heidegebieden ten 

oosten van Antwerpen’ 

 

 Habitatrichtlijngebied (Geopunt Vlaanderen, 

2018) 

VEN- en IVON-gebieden niet van toepassing 
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Vlaamse of erkende natuurreservaten / 

bosreservaten 

niet van toepassing 

biologische waarderingskaart het plangebied werd gekarteerd als 

‘biologisch minder waardevol’, deze 

categorisering gebeurde op basis van een 

terreinbezoek in 1998 en door interpretatie 

van orthofoto’s 

 

bevaarbare waterlopen niet van toepassing 

onbevaarbare waterlopen Doorheen het plangebied loopt 

Waterstraatse Loop, tweede categorie. 

Het plangebied grenst aan: 

- Antitankkanaal, eerste categorie 

- Trappistenbeek, tweede categorie 

- VHA-waterloop 41303, niet 

geklasseerd 

Overstromingskaart  Het plangebied werd deels gekarteerd als 

‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ 

 

 Watertoets (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

beschermingszones grondwaterwinning / 

waterwingebieden 

niet van toepassing 

 

Zie plan feitelijke-juridische toestand 

 

openbaar vervoer Ter hoogte van het plangebied bevindt zich 

de bushalte ‘Schilde Klein Waterstraat’ met 

bediening van de volgende lijnen: 

- 410: Antwerpen – Wijnegem – Malle 

– Beerse - Turnhout 

- 414: Antwerpen – Malle - Zandhoven 
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- 618: Malle – ‘s-Gravenwezel 

- 619: Malle - Oelegem 

spoorwegen Schilde heeft geen treinstation. 

Dichtstbijzijnd treinstation is Antwerpen-

Berchem op circa 14 km van het plangebied. 

Fietsroutenetwerk - Turnhoutsebaan, Klein Waterstraat 

en Waterstraat zijn aangeduid als 

functionele fietsroutes 

- Oude Baan: lokale fietsrouted 

rooilijnplannen ter hoogte van de Turnhoutsebaan 

(gewestweg) werd het rooilijnplan door de 

Vlaamse minister van Mobiliteit goedgekeurd 

dd. 08/12/2010 

Wegen - Turnhoutsebaan: primaire weg II 

(gewestweg) 

- Waterstraat: lokale weg type I en 

buurtweg n° 5 (gewijzigd ter hoogte 

van plangebied) 

- Klein Waterstraat: lokale weg type II 

- Oude Baan: buurtweg n° 4  

- De Wervenlaan: buurtweg n° 10 

- Fondatiestraatje: buurtweg n°18 

- Tweede Fondatiestraatje: buurtweg 

n° 57 

voetwegen Reigersdreef: voetweg: n°38 (wijziging ter 

hoogte van plangebied) 

 

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV1) hanteert een visie op de ruimtelijke 

ontwikkeling van Vlaanderen die kort kan worden samengevat met de metafoor: ‘Vlaanderen, 

open en stedelijk’. Concreet betekent dit dat er in de toekomst gestreefd wordt naar een 

duidelijker onderscheid tussen openheid en stedelijkheid en dit in tegenstelling tot de huidige 

ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij dit onderscheid langzaam aan het vervagen is. 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen. Deze 

zijn: 

• de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van 

functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke 

gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer 

van de bestaande stedelijke structuur; 

• het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van 

wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

                                                
1 Goedgekeurd op 19/11/1997 door het Vlaams Parlement, eerste herziening definitief vastgelegd bij 
besluit van de Vlaamse regering op 12/12/2003, tweede herziening definitief vastgelegd bij besluit van 
de Vlaamse regering op 17/12/2010. 
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• het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de 

bestaande economische structuur van Vlaanderen; 

• het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de 

ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en 

de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten worden 

door openbaar vervoer. 

De woonkernen in het Vlaams buitengebied, ook bebouwd perifeer landschap genoemd, straalt 

een specifieke eigenheid uit van het landelijk wonen en werken. In een bebouwd perifeer 

landschap komt de bebouwing fragmentarisch voor in een ongedefinieerd patroon van 

allerhande types van bebouwing (linten, hoofddorpen, woonkernen (verkavelingen ...) en 

infrastructuren (wegen, spoorlijnen, hoogspanningsleidingen ...). Bepaalde fragmenten 

functioneren daarbij op eenzelfde wijze als kernen van de historische nederzettingsstructuur 

(dorpen, gehuchten). Dit is onder meer het geval voor fragmenten met hoge concentratie aan 

kleinhandel en diensten zoals centra in wijken, verkavelingen... . De onbebouwde ruimte is er 

nog in belangrijke mate aanwezig maar heeft een versnipperd voorkomen als gevolg van een 

uitwaaiering van allerhande functies en activiteiten (wonen, verzorging, commerciële 

activiteiten, industrie...).Schilde wordt ondergebracht onder in het bebouwd perifeer landschap 

ten noorden van Antwerpen. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de bebouwde perifere landschappen gaan uit van: 

• een bescherming van de nog fragmentarisch voorkomende onbebouwde ruimte; 

• het beheer en de beheersing van de aanwezige dorpen ...; 

• de bundeling van de dynamiek inzake wonen en werken in dorpen en op geselecteerde 

plaatsen. 

De algemene ontwikkelingsperspectieven zijn onder meer: 

• het bundelen van de ontwikkelingen (wonen en werken) in die plaatsen waar een 

functionele en morfologische concentratie en verdichting bestaat of wenselijk is; 

• het verbeteren van de interne samenhang tussen fragmenten en het geven van een 

eigen identiteit aan fragmenten; 

• het vrijwaren van het onbebouwd karakter van fragmenten in het bebouwd perifeer 

landschap.  

• het naar functie uitzuiveren en differentiëren van het wegennet om de samenhang in 

het bebouwd perifeer landschap en in de fragmenten zelf te vergroten en een net van 

verbindingen voor het lokaal verkeer en het fiets- en voetgangersverkeer te creëren; 

• het creëren van mogelijkheden voor meer intensieve vormen van landbouw. 

Gezien de specifieke ligging van Schilde langs het Albertkanaal waarmee de gemeente de 

ruimtelijk-economische potenties van het kanaal kan ondersteunen, wordt de gemeente 

geselecteerd als een ‘economisch knooppunt in het netwerk van het Albertkanaal’.  Door hun 

ligging en (effectiev 

e en potentiële) onderlinge relaties fungeren een aantal economische knooppunten als één 

netwerk. De elementen in een economisch netwerk zijn hoofdzakelijk van economische en 

infrastructurele aard. 
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Schilde is samen met zes andere gemeenten gelegen in het bebouwd perifeer landschap ten 

noorden van Antwerpen. Schilde en ’s Gravenwezel worden in het RSPA2 afgebakend als kernen 

in bebouw perifeer landschap. Dit zijn hoofddorpen en woonkernen die gelegen zijn bin het 

bebouwd perifeer landschap, en de kernen en de perifere wijken zijn moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. 

Volgende doelstellingen zijn van belang voor het bebouwd perifeer landshap: 

• aanduiden van beperkte verdichtingspunten buiten de kernen van de gemeente: er 

worden gebieden aangeduid waar nog mogelijke functies opgevangen kunnen worden 

zoals wonen, actieve recreatie en verzorging; 

• selecteren van functies: niet elke functie kan in het bebouwd perifeer landschap een 

plaats krijgen. De functies zoals grootschalige economische activiteiten worden niet 

gestimuleerd en recreatie is een functie die in het bebouwd perifeer landschap 

thuishoort; 

• opmaken van een verkavelings- en dichthedenbeleid: buiten de aangeduide 

verdichtingsgebieden wordt een maximale open ruimte nagestreefd. Er kan een 

maximale dichtheid in de bebouwde gebieden worden uitgewerkt; 

• uitbouwen van een bovenlokale groenstructuur: de bovengemeentelijke groenstructuur 

moet gevrijwaard blijven als een aaneenschakeling van bossen, open ruimte, kleinere 

parken, groene vingers, beekvalleien, openbare ruimten en groen privé-domeinen. De 

versnippering van groene ruimte moet gestopt worden; 

• opmaken van een mobiliteitsbeleid: de autodruk moet gekanaliseerd worden naar 

geselecteerde toegangen en randparkings, het openbaar vervoer moet geconcentreerd 

worden langs historische steenwegen en er moet aandacht gaan naar de verbindingen 

voor fietsers en wandelaars; 

• creëren van nieuwe samenhang door inrichting en strategische ingrepen: er dient 

gezocht te worden naar nieuwe verbindingen, mogelijks bovengemeentelijk; 

• uitwerken van een ontwikkelingsperspectief door de provincie in plaats van het Vlaams 

gewest: de provincie zet een samenwerkingsverband op en coördineert deze. 

In de partiële herziening vormen de kernen in het bebouwd perifeer landschap 

verdichtingspunten in een parkachtig gebied met belangrijke natuurlijke waarden en zonder 

grote ontwikkelingspotenties voor bijkomende woningen. Bijkomende woningen dienen 

aansluitend aan de kernen ingeplant worden. Grootschalige woonuitbreidingen zijn niet 

gewenst. 

Schilde wordt eveneens ondergebracht onder de ‘Antwerpse gordel’, deze is een 

groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met Antwerpse fragmenten en met een 

bijzondere functie voor het grootstedelijk gebied. 

Hier staan volgende doelstellingen voorop: 

• tegengaan van bebouwing in de Antwerpse gordel: om de rol van grootstedelijke 

groenstructuur waar te maken, wordt uitbreiding van bebouwing in het gebieden 

tegengegaan. De kernen worden maximaal landschappelijk geïntegreerd; 

                                                
2 Ruimtelijke Structuurplan van provincie Antwerpen  (RSPA) werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
op 10 juli 2001, de partiële herziening werd goedgekeurd op 4 mei 2011. 
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• beschermen, versterken en verbinden van onderdelen van de gordel: de gordel vervult 

de functie van groene (recreatieve) long. Bestaande groene elementen worden 

beschermd en zo mogelijk vergroot en tussen de verspreide onderdelen van de gordel 

worden langzame verkeersverbindingen gerealiseerd; 

• het versterken van open ruimte zoals natuur, bossen, landbouw, recreatie en landschap. 

De provincie is bevoegd voor de verdeling van bedrijventerreinen voor onder andere de 

gemeenten in buitengebied. In het algemeen is er in het buitengebied een 372 ha bijkomende 

bedrijventerreinen noodzakelijk. In functie van het hoofddrop Schilde de mogelijkheid om 

bijkomend lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierbij gelden volgende principes: 

• de motivering van de behoefte en de locatie gebeurt in het GRS 

• het bijkomend bedrijventerrein is bij voorkeur gesitueerd in het hoofddorp 

• indien vanwege ruimtelijke redenen een locatie bij het hoofddorp niet gewenst of 

mogelijk is, kunnen locaties bij een woonkern of bestaand bedrijventerrein worden 

voorgesteld 

• het bijkomend bedrijventerrein heeft een richtinggevende omvang van 5 ha 

• de ontsluiting gebeurt via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire of 

secundaire wegen 

• het bijkomend terrein is niet bestemd voor nieuwe kleinhandelszaken 

• de behoefte kan mits motivering in het GRS ook op meerdere locatie worden 

opgevangen. 

De provincie wil de ontwikkeling van kleinhandelsconcentraties buiten de stedelijke gebieden 

beperken, omdat die in concurrentie treden met de kleinhandel in de steden. 

Volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

• het concentreren en verweven van kleinhandel in de stad of in de kern van het 

buitengebied moet gestimuleerd worden 

• het organiseren en het afremmen van grootschalige kleinhandelsconcentraties buiten de 

stedelijke gebieden 

• het organiseren van kleinhandel op kleinhandelzones 

Kleinhandel binnen het bebouwd perifeer landschap moet worden geconcentreerd bin de 

kernen (woonkernen, hoofddorp). Gezien de kern vaak uitgestrekt en vergroeid zijn met 

elkaar, kan zich een ruim gebied met de kleinhandel ontwikkelen. De provincie bakent af en 

ordent in overleg met de gemeentebesturen de kleinhandelsconcentratie in een provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Er worden inrichtingsprincipes als leidraad voor de opmaak van provinciaal ruimtelijke 

uitvoeringsplan meegegeven: 

• hoofdweg als ontsluitingsweg 

• buffering 

• invulling van lege plaatsen 

• uitbreiding naar achter 

• meerdere bouwlagen 

• groepsbouw 
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• concentratie als wandelpark 

• net van fietswegen 

• duidelijke eindpunt 

• herkenbare beplanting of inrichtingselementen 

• gescheiden baanvakken voor plaatselijk doorgaand verkeer 

 

Het ruimtelijke structuurplan Schilde3 hanteert onder meer volgende gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen: 

Volgende ruimtelijke principes worden gehanteerd voor de gemeente Schilde: 

• het versterken van de groengordel rondom de kernen met het anti-tankkanaal als 

groene ruggegraat 

• beekvalleien als dragers van de natuurlijke-landschappelijke structuur 

• open ruimte vrijwaren 

• herstructurering van de woonparken 

• kernversterking van Schilde en ’s Gravenwezel 

• herwaardering van de oude dorpskernen van Schilde, ontlasting van de Turnhoutsebaan 

• herstructurering van bestaande lokale bedrijventerrein met inpassing van bestaande 

elementen 

Het plangebied wordt ondergebracht onder de hoofdruimte ‘Groengordel – deel II’. Voor deze 

hoofdruimte worden de volgende visie-elementen vooropgesteld met betrekking tot het 

plangebied: 

• de valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek – Kotsbosloop, Kleine Beek – 

Waterstraatse Loop en het Groot Schijn worden aangeduid als (gemeentelijke) 

natuurverbindingen. Eveneens het Anti-Tankkanaal wordt bevestigd als een bovenlokale 

natuurverbinding 

• er worden groene dooraderingen voorzien vanuit de open ruimte verbinding Groot 

Schijn – Putse Heide – Het Moer naar het oostelijke woonpark 

• verdichting binnen het bestaande woonweefsel van de woonparken moet kunnen 

(meergezinswoningen in huidige – bestaande – volume van een ééngezinswoning) 

• aangepaste integratie van bestaande zonevreemde woningen. Nieuwe zonevreemde 

woningen zijn niet toegestaan 

• het bestaande lokale bedrijventerrein “Turnhoutsebaan” wordt verder ontwikkeld als een 

mengeling tussen bestaande kleinhandel (handelszaken) en lokale bedrijvigheid. De N12 

(Turnhoutsebaan) wordt ter hoogte van het bedrijventerrein heringericht. Een 

(beperkte) uitbreiding van het lokale bedrijventerrein is enkel mogelijk voor de 

herlocalisatie van zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven. 

• het vastleggen van recreatieve fiets- en wandelroutes langsheen de attractiepunten van 

de gemeente. 

                                                
3 Goedgekeurd op 2 maart 2006. 
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 Gewenste ruimtelijke structuur (GRS Schilde) 

Regionale bedrijventerreinen 

Langsheen het Albertkanaal is een regionaal bedrijventerrein gelegen. Het Vlaamse gewest is 

bevoegd voor de ontwikkeling van een visie van de regionale bedrijventerreinen. Hoewel de 

gemeente – als onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal – als economisch 

knooppunt is geselecteerd, wenst de gemeente geen bijkomende regionale bedrijvigheid op 

haar grondgebied. Dit standpunt wordt bevestigd in de plannen van de ENA (Economisch 

Netwerk Albertkanaal). Verdere watergebondenheid wordt wel nagestreefd. 

Lokale bedrijventerreinen 

De gemeente wenst in principe geen nieuwe lokale bedrijventerreinen te ontwikkelen, maar er 

moet enerzijds wel plaats voorzien worden voor de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven 

en historisch gegroeide bedrijven en anderzijds moeten de bestaande terreinen optimaliseren 

en/of herbekeken worden daar waar het kan. Bovendien moet er een integratie gebeuren van 

de bestaande handelszaken, bijkomende kleinhandelszaken binnen de bedrijventerreinen zijn 

niet gewenst. 

Specifiek voor het lokaal bedrijventerrein ‘Turnhoutsebaan’ wordt een visie uitgewerkt in het 

GRS. Op dit bedrijventerrein kunnen bijkomende handelszaken beperkt toegelaten worden, de 

bestaande krijgen ontwikkelingsperspectieven en daar waar mogelijk worden de bestaande 

handelszaken afgebouwd ten voordele van lokale bedrijvigheid. Grootschalige projecten in de 

distributie zijn uitgesloten. De ontwikkelingsperspectieven moeten vastgelegd worden in een 

RUP, dit zowel voor het bedrijventerrein als de omgeving. 
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• Binnen de gemeente Schilde zouden er twee zonevreemde bedrijven geherlokaliseerd 

moeten worden: deze liggen beide in de omgeving van het bestaande lokale 

bedrijventerrein Turnhoutsebaan. De gemeente stelt voor het bestaande lokale 

bedrijventerrein ‘uit te breiden’ zodoende dat deze twee zonevreemde bedrijven 

opgenomen worden in het geheel. Beide terreinen worden wel door middel van 

landschappelijk elementen (bomenrijen,…) met elkaar verbonden. Echter is er dan nog 

een gebied ertussen waar er een bestemming moet aangegeven worden: uitbreiding 

van het lokaal bedrijventerrein is niet mogelijk daar de gemeente geen behoefte kan 

aantonen. De gemeente stelt voor om in het RUP ‘Lokaal bedrijventerrein 

Turnhoutsebaan en omgeving’ hiervoor een oplossing te vinden. 

• Het groen achter de het lokaal bedrijventerrein moet behouden en versterkt worden. 

Naar enerzijds het woonpark toe en anderzijds naar het achterliggende groengebied van 

het Anti-Tankkanaal zal een bredere groenvoorziening worden voorzien. 

 

 Gewenste ruimtelijke structuur – ruimtelijke en economische structuur – Lokaal bedrijventerrein 

‘Turnhoutsebaan’ (GRS Schilde) 

Specifiek woonproject in woonparkgebied Van Ende 

In het algemeen wenst de gemeente Schilde geen bijkomende woongebieden te ontwikkelen. 

Het bestaand woonpatrimonium moet geoptimaliseerd worden (renovatie, ééngezinswoningen 

omvormen tot meergezinswoningen, vernieuwbouw…).  

Het gebouw van de voormalige meubelwinkel Van Ende kan mogelijks ter beschikking gesteld 

kunnen worden voor andere doeleinden en dan meer specifiek voor het wonen. De gemeente 

Schilde wil van deze mogelijke functiewijziging gebruik maken om het gebouw – en ook de 

omgeving (bedrijventerrein,…) – te integreren op een meer ruimtelijk aanvaardbare manier. 

Momenteel is dit gebied vrij chaotisch van structuur maar er zijn heel wat potenties aanwezig 

zoals de vormgeving van het gebouw Van Ende.  

De gemeente wenst dit specifiek woonproject mee op te nemen in het RUP ‘Lokaal 

bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving’. De gemeente Schilde wil verdichten binnen de 

bestaande vorm van het gebouw. Dit is mogelijk door het huidige gebouw te renoveren 
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zodoende het ter beschikking kan komen van de woningmarkt. Omdat dit gebouw te groot is 

om maar twee gezinnen te herbergen moet het RUP uitmaken hoeveel gezinnen er hier zich 

mogen vestigen: grote dichtheden moeten gemeden worden (richtlijn is vijf woningen op basis 

van 15 woningen per hectare) 

Zonevreemde woningen – cluster Anti-tankkanaal 

De gemeente gaat er zeker vanuit dat er geen nieuwe zonevreemde woningen mogen gebouwd 

worden. Wel moet er voor elke woning een menselijke oplossing gevonden worden die zowel 

de bewoners, de gemeente als de ruimtelijke structuur zo gunstig mogelijk moeten kunnen 

beïnvloeden. 

Ter hoogte van het plangebied zijn enkele woningen gelegen die behoren tot de cluster Anti-

Tankkanaal. In deze cluster zijn een aantal woningen in parkgebied maar de meeste woningen 

zijn in agrarisch gebied gelegen. Volgens het gewenste ruimtelijke beeld zijn de woningen in 

agrarisch gebied wel gesitueerd in het verwevingsgebied natuur – landbouw: dit houdt in dat 

het gebied moet open blijven maar dat de oppervlakte te beperkt is om een volwaardig 

landbouwgebied te ontwikkelen, wel wordt er de nadruk gelegd op de aanwezige 

natuurwaarden. 

 

 Gewenste ruimtelijke structuur – nederzettingsstructuur (GRS Schilde) 

De volgende ontwikkelingsopties zullen worden gehanteerd i.v.m. de ruimtelijke visie van de 

toeristische – recreatieve structuur: 

• het uitbouwen en versterken van een infrastructuur en een voorzieningenapparaat ter 

ontwikkeling van toerisme en recreatie als een volwaardige economische sector die kan 

bijdragen tot de diversificatie en de leefbaarheid van de economie in Schilde, omwille 

van het belang van toerisme voor het genereren van inkomsten en het creëren van 

tewerkstelling in Schilde 

• het creëren van een kwaliteitsimago: het creëren van een kwaliteitsimago houdt in dat 

de economische, sociale en culturele identiteit van Schilde wordt versterkt 
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Voor het bestaand recreatiegebied ‘Oude Baan – Riemstraat’ zal een visie ontwikkeld worden 

in het RUP ‘Lokaal bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving’. 

 

 Gewenste ruimtelijke structuur – toeristische, recreatieve structuur (GRS Schilde) 

De gemeente heeft de volgende algemene ontwikkelingsopties vooropgesteld: 

• het versterken van de groengordel rondom het de kernen 

• belangrijke blauwe aders uitbouwen tot natuurverbindingsstroken, zoals het Anti-

tankkanaal 

• het creëren van een kwalitatief hoogwaardig landschap 

Het Anti-tankkanaal dient als gemeentelijk en grensoverschrijdende natuurverbinding tussen 

twee of meerdere natuurlijke gebieden verder uitgebouwd te worden. Door deze gebieden met 

elkaar te verbinden ontstaat een ecologisch netwerk.  
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 Gewenste ruimtelijke structuur – natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur (GRS 

Schilde) 

 

Het plangebied bevat verschillende bestemmingen van het gewestplan (gewestplan 

Antwerpen, 24 oktober 1979): 

• zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s: grootste deel van het plangebied 

• gebied voor dagrecreatie: kleine zone ten noorden van het plangebied 

• woongebied met landelijk karakter: zowel aanwezig in het noord-oosten van het 

plangebied als ten zuiden van het plangebied 

• woonparkgebied: gelegen ten zuid-oosten van het plangebied 

• agrarisch gebied (met overdruk reservatiedienstbaarheidsgebied): gelegen ten westen 

van het plangebied met enkele zonevreemde woningen en bedrijven 
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 Uittreksel gewestplan (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Niet van toepassing. 

De gemeente Schilde maakte het RUP Zonevreemde woningen4 op. In het noord-westen van 

het plangebied zijn verschillende zonevreemde woningen aanwezig. Deze zonevreemde 

woningen werden in het RUP opgenomen onder ‘artikel 3b perimeter Schilde – ’s Gravenwezel 

– ruimtelijk niet kwetsbaar’. In dit RUP worden voorschriften voorzien inzake basisrechten, 

functiewijzigingen, bijgebouwen en verhardingen. 

                                                
4 Goedkeuring door de Deputatie op 27/09/2012, op 20/11/2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
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 Uittreksel uit RUP Zonevreemde woningen te Schilde 

Op het oorspronkelijk gewestplan werd een overdruk voor reservatie- en 

erfdienstbaarheidsgebied strook rond het Antitankkanaal aangeduid, dit voor de aanleg van 

het Duwvaartkanaal tussen Oelegem en Zandvliet. Met gewestelijk RUP Duwvaartkanaal 

Oelegem – Zandvliet5 worden de opgelegde randvoorwaarden inzake het Duwvaartkanaal 

opgeheven en blijven de onderliggende bestemmingen van het gewestplan van toepassing. 

 

Het mobiliteitsplan dateert van oktober 20026. Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de 

beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit in de gemeente. Het 

actieplan is hier een onderdeel van. Hierin staan de concrete mobiliteitsacties in uitgewerkt, 

de laatste versie van het actieplan dateert van 2009.  

Ter hoogte van het plangebied is de Turnhoutsebaan voornamelijk autogericht. In het 

mobiliteitsplan worden de wegen als volgt gecategoriseerd: 

• Turnhoutsebaan als primaire weg II 

• Waterstraat als lokale verbindingsweg of lokale weg type I 

                                                
5 Goedkeuring door de Vlaamse regering op 3/12/2003, op 23/12/2003 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 
6 In het mobiliteitsplan van 2002 worden verschillende knelpunten en maatregelen aangehaald. Intussen 
werd er gewerkt om de situatie te wijzigen en te verbeteren. 
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• Klein waterstraat als gebiedsontsluiting of lokale weg type II 

• de woonomgeving ten zuiden van het plangebied wordt aangeduid als verblijfgebied. 

Volgende knelpunten worden er aangehaald: 

• de Turnhoutsebaan kent zeer hoge intensiteiten, ook buiten de spits waardoor congestie 

ontstaat, waardoor er sluipverkeer op de lokale wegen rijdt 

• de kruispunten Turnhoutsebaan – Klein Waterstraat en Turnhoutsebaan – Waterstraat 

zijn gevaarlijke kruispunten 

Volgende concrete maatregelen worden vooropgesteld: 

• de grote verkeersdrukte op de Turnhoutsebaan dient in eerste instantie aangepast te 

worden. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid te creëren tot uitbreiding van de 

tramlijn langsheen de Turnhoutsebaan (Antwerpen - Malle), zodat de bereikbaarheid 

van zowel de gemeente als het centrum verbeterd kunnen worden 

• ter hoogte van de aanwezig cluster met kleinhandel een parking voorzien, dit ter 

ondersteuning van het openbaar vervoernetwerk 

• het aanleggen van parkeergelegenheid aan onder andere de bushalte ter hoogte van de 

KMO-zone  

• herinrichting van de gevaarlijke kruispunten ter hoogte van het plangebied onder andere 

om het op- en afrijden in de KMO-zone te concentreren op enkele beveiligde punten 

• het realiseren van vrije busbanen op de Turnhoutsebaan tussen het Anti-tankkanaal en 

de Wisselstraat. Op het einde van de vrije busstroken richting Schilde wordt 

verkeerslichtenbeïnvloeding voorzien zodat de bussen minder congestiehinder op de 

N12 ondervinden 

Volgende wegen binnen het plangebied maken deel uit van het fietsroutenetwerk: 

• Turnhoutsebaan en Klein Waterstraat: bovenlokale fietsroute 

• Waterstraat en Oude Baan: lokale fietsroute 

• langs het Antitankkanaal: toeristisch-recreatieve fietsroute en alternatieve bovenlokale 

fietsroute 

Volgende knelpunten worden aangehaald: 

• onveilige oversteekplaats (voor voetgangers en fietsers) Turnhoutsebaan – Klein 

waterstraat en Turnhoutsebaan – Waterstraat 

• te smalle voetpaden en gebrek aan uitnodigende voetpaden en wandelszones langs de 

Turnhoutsebaan 

• de fietspaden- en stroken langs de Turnhoutsebaan voldoen niet aan de gestelde 

kwaliteitseisen inzake breedte en scheiding met de rijbaan 

Volgende concrete maatregelen worden vooropgesteld: 

• heraanleg van de fietspaden (verbreden en scheiding aanbrengen tussen fietspad en 

rijweg) langs de Turnhoutsebaan 

• beveiligen van oversteekpunten en kruispunten Turnhoutsebaan  Klein Waterstraat en 

Turnhoutsebaan – Waterstraat 

• overdekte fietsstallingen realiseren over de gehele lengte van de Turnhoutsebaan  
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De omzendbrief past in de verdere uitwerking van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’. De 

omzendbrief van 9 december 2011 reikt een ruimtelijk afwegingskader aan de Vlaamse 

ambtenaren en aan de provinciale en gemeentelijke besturen met het oog op een 

gestructureerd afwegingstraject voor de inplanting en/of groei van grootschalige detailhandel.  

De basisdoelstellingen hierbij zijn het tegen gaan van verdere verlinting, het voeren van een 

aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties en het voeren van een kernversterkend beleid. 

Het uiteindelijke doel is de realisatie van een goede ruimtelijke ordening inzake grootschalige 

detailhandel zoals bedoeld in de Codex Ruimtelijke Ordening en een economisch leefbare en 

dynamische sector. 

Het aangereikte afwegingskader helpt een antwoord te formuleren op de onderstaande vragen 

die zowel bij planinitiatieven als bij vergunningsaanvragen aan bod kunnen komen: 

• gaat het over grootschalige detailhandel en zo ja, en om welke type gaat het? 

• is de inplanting planmatig en vergunningsmatig mogelijk? 

• welke elementen kunnen een rol spelen bij een objectieve beoordeling van de aanvraag? 

• hoe kan er een gepaste inrichting voorzien worden?  

Op deze manier maakt de omzendbrief het mogelijk dat Vlaamse, provinciale en gemeentelijke 

besturen komen tot een ruimtelijk locatiebeleid en een meer uniforme ruimtelijke beoordeling 

van ontwikkeling inzake grootschalige detailhandel. 

De huidige retailcluster kan ondergebracht worden onder: 

• functioneel type: een monofunctionele ontwikkeling >15000 m² BVO (grootschalige 

solitaire winkel of winkelconcentratie zonder of met beperkte aandeel van andere 

functies) 

• verschijningsvorm: kleinhandelsconcentratie concentratie solitairen 

• locatie: steenweglocatie in het buitengebied 

Op de afwegingstabel kan afgelezen worden dat de huidige retailcluster zich op een minder 

geschikte locatie bevindt. 
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De gemeente Schilde heeft BRO België in 2012 de opdracht gegeven om een studie lokale 

economie en kernversterkend beleid uit te voeren.  

Volgens de studie beschikt Schilmart over 1.503 m² winkelvloeroppervlakte (toegankelijk voor 

het publiek, exclusie magazijnen en kantoren) voor dagelijkse goederen en 15.630 m² 

winkelvloeroppervlakte voor niet-dagelijkse goederen. Het aanbod van Schilmart is 

complementair aan het centrum. Waar het centrum voorziet in recreatief bezoek doet 

Schilmart dat op doelgericht vlak.  

Gezien de aantrekkingskracht ten aanzien van Schilde en de buurgemeenten en gezien het feit 

dat dit de enige grootschalige concentratie is van de gemeente wordt voorgesteld om deze 

grootschalige concentratie te erkennen en te consolideren mits ruimtelijke, 

stedenbouwkundige en verkeerstechnische optimalisatie. Een deel van de locatie zou behalve 

voor detailhandel ook voorbehouden kunnen worden voor vrijetijdsactiviteiten of voor 

huisvesting van kleinschalige bedrijvigheid of kantoorachtigen. Een RUP moet deze 

diversificatie toelaten. 

De beste formule om deze opwaardering mogelijk te maken is een retailpark7 dat naar aard 

en vorm complementair is aan centrumgebieden. Er worden een aantal aanbevelingen 

                                                
7 Definitie retailpark: een grootschalige, conceptmatige concentratie voor grootschalige en fysiek 
geschakelde winkels langs een openbare weg. Het betreft winkels onder één dak, ieder afzonderlijk 
bereikbaar vanaf een gemeenschappelijke parking. Deze parking is gezamenlijk ontsloten langs de 
openbare weg. De bestemming van een retailpark is doelgericht winkelen. 
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opgesomd die de geformuleerde doelstellingen van een degelijke en evenwichtige 

voorzieningenstructuur kunnen helpen realiseren: 

• cluster in U-vorm met een grote parking van meer dan 800 plaatsen 

• uniforme bouwstijl 

• enkel grootschalige formules van >1.000m²  

• minimaal 2 zeer grote trekkers van >5.000m²  

• verbod van kleine formules, 1.000m²  

• maximum 20% van de oppervlakte voor grootschalige formules in de branches mode, 

schoenen en vrije tijd 

De kleine lob (tussen Klein Waterstraat en Fondatiestraatje) kan eveneens dienst doen als 

detailhandelsconcentratie, maar kan ook voorbehouden worden voor bedrijfshuisvesting, 

toonzaaldistributie (showroom met ambachtelijke activiteiten zoals keukenzaken, autodealers, 

sanitair…). Ook kan de kleine lob dienst doen als plantencentrum met kweek- en 

verkoopsactivititeiten. De kleine lob kan circa 12.000m² aan diverse activiteiten huisvesten. 

In het tussengebied tussen het centrum en Schilmart (Turnhoutsebaan oost) zou ruimte 

geboden kunnen worden aan dienstverlening en appartementen, mogelijk ook horeca 

(feestzaal). Gekozen moet worden voor een duidelijke profilering van het tussengebied, 

waarvoor het RUP (planologische) kaders kan bieden aan ontwikkelingen in de toekomst. 

 

Op 8 mei 2018 ondertekenden de gemeente Schilde, NV De Biekorf (eigenaar van Schilmart) 

en vzw Winkelcentrum Schilde een handelsvestigingsconvenant. 

In deze convenant wordt afgesproken dat: 

• de huidige KMO- en ambachtzone, beter bekend als Schilmart, wordt heringericht en 

verfraaid volgens de regels van de hedendaagse ruimtelijke ordening, 

verkeersafwikkeling en algemeen beleid 

• grootschalige detailhandel (retail) kan op Schilmart worden toegestaan, mits er aan 

volgende eisen voldaan wordt: 

• een minimale verkoopoppervlakte van 1000 m² per winkel exclusief magazijn, voor 

minimum 50% 

• een beperkt aantal winkels met verkoopoppervlakte van minimum 600 m² exclusief 

magazijn, voor maximum 50% 

• opdeling van een unit in verschillende retail uitbating is niet mogelijk 

• een branchebeperking voor “fashion-zaken” (mode gerelateerde kleding en 

schoenen). Deze worden voorbehouden voor vestigingen in het winkelcentrum 

Turnhoutsebaan centrum 

• een ruimte van minimum 10.000 m² blijft voorbehouden voor vestigingen met een 

maak-activiteit (naar de geest van de oorspronkelijk ingekleurde functie van KMO- en 

ambachtzone) 
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• de bebouwing langs de Turnhoutsebaan kent een lage beeldkwaliteit, dit onder andere 

door het uitstallen van tweedehandswagens, slecht onderhouden gebouwen… 

• ieder perceel heeft zijn eigen toegang vanaf de Turnhoutsebaan. Deze verschillende op- 

en afritten vertragen het verkeer op de Turnhoutsebaan. 

• de retailcluster is planologisch niet gelegen binnen een zone waar kleinhandel wordt 

toegestaan 

• de site kent een onduidelijke structuur en de gebouwen kennen geen verband met elkaar 

onderling  

• de verschillende winkels zijn steeds uitgebreid met een wirwar van aanbouwen tot 

gevolg 

• het groot aanbod aan parkeerplaatsen is één grote verharde oppervlakte (zonder 

infiltratie van hemelwater) 

• de bebouwing langs de Turnhoutsebaan wordt steeds omheind, waardoor er geen 

samenhang tussen de verschillende percelen en de Turnhoutsebaan ontstaat. Elk perceel 

staat op zich met elk een eigen functie (horeca, verkoop en wonen) 

• wonen langs de Turnhoutsebaan wordt stilaan verdrongen. Wonen komt hier 

voornamelijk voor gecombineerd met een handelszaak 

• verschillende functies zijn in strijd met de onderliggende gewestplanbestemming 

• geen morfologisch onderscheid te merken tussen de bestemmingen woonparkgebied en 

woongebied met landelijk karakter 

• parkeerproblematiek voor de feestzaal ’s Graevenhof 

• gedeeltelijke leegstand van het gebouwen van de voormalige meubelzaak Van Ende 

• de handelsfuncties van de Turnhoutsebaan oefenen druk uit op de aanwezige 

woonfunctie 

• sluipverkeer van en naar de Turnhoutsebaan 

• zonevreemde bedrijvigheid aanwezig 
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• door de aanwezigheid van enkele haltes van verschillende lijnbussen en het 

heraangelegd fietspad, is het plangebied multimodaal te bereiken 

• de aanwezige handelszaken hebben een (boven)regionale aantrekkingskracht 

• het aanbod van de handelszaken is complementair aan de handelszaken in het centrum 

• het braakliggend terrein ten noorden van het plangebied biedt potentie om het terrein 

kwalitatief te herstructureren 

• de aanwezige zone voor recreatie kan complementair werken aan de aanwezig handel  

• de retailcluster is grotendeels in eigendom van dezelfde eigenaar, dit biedt de kans om 

de site volledig te herbekijken en te komen tot een samenhangende en kwalitatieve 

cluster 

• zowel de aanwezigheid van de verschillende functies als de aanwezigheid van de 

feestzaal ’s Graevenhof en de voormalige meubelzaak Van Ende bieden een kans om na 

te denken over een actuele vorm van wonen, handel en eventueel kantoren langs de 

Turnhoutsebaan 

• een nieuwe gepaste invulling voor de leegstaande meubelwinkel Van Ende is 

noodzakelijk 

• rustig wonen met groene tuinzones 

• ruimte voor de Antitankgracht (die biologisch zeer waardevol is) 
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• meer beeldkwaliteit en onderlinge samenhang bieden langsheen de Turnhoutsebaan 

• de verschillende zones moeten herschikt worden en beter worden afgebakend (zie kaart 

hieronder) 

 

 

• het opdelen van de cluster in enerzijds een zone voor KMO en ambachtelijke bedrijven 

en anderzijds een zone voor grootschalige detailhandel 

• het RUP moet een leefbaar evenwicht vinden tussen de aanwezige zonevreemde functies 

en de oorspronkelijke gewestplanbestemming voor KMO, hierbij fungeert het 

handelsvestigingsconvenant als richtlijn 

• het invullen van de zone voor recreatie met een recreatieve bestemming en dit zoveel 

mogelijk ten dienste van de overige functies in het gebied 

• de retail- en KMO-cluster hertekenen tot een samenhangende en kwalitatieve cluster, 

waarbij de site als één geheel wordt gezien 

• verbeteren van de verkeersafwikkeling van de zone naar de Turnhoutsebaan 

 

 

 

 

Legende 

 Zone A1: grootschalige detailhandel, ambachtelijke bedrijven en KMO 

 
 

 Zone A2: ambachtelijke bedrijven en KMO 

 
 

 Zone B1: wonen ten noorden van de Turnhoutsebaan 

 
 

 Zone B2: woongebied met landelijk karakter ter hoogte van Klein Waterstraat 

 
 

 Zone B3: woonparkgebied 

 
 

 Zone C: wonen achter de Turnhoutsebaan 

 
 

 Zone D: ruimte voor landschap, natuur en landbouw 
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• het bieden van gepaste woonvormen en de toegelaten functies langs de Turnhoutsebaan 

• inpasbaarheid van ’s Graevenhof (feestzaal of toekomstige functies) in zijn omgeving en 

dit zowel t.o.v. de Turnhoutsebaan als t.o.v. de achterliggende woonomgeving 

• het tegengaan van de leegstand van het gebouw Van Ende, door een nieuwe gepaste 

functie te voorzien 

• het aangenaam wonen met groene tuinzones uitspelen 

• het vermijden van sluipverkeer in de woonwijk 

• uitgroeien tot een extra bufferzone voor de Antitankgracht en het versterken van de 

biologisch waardevolle elementen 

• het voorzien van een uitdoofscenario voor de aanwezige zonevreemde bedrijvigheid 

 

Binnen de cluster moet er gezocht worden naar een gezonde mengvorm van lokale 

bedrijvigheid en grootschalige detailhandel. Globaal wordt de zone opgedeeld in 2 subzones.  

 

Toegelaten functies en oppervlaktes 

Tussen Klein Waterstraat en Waterstraat kunnen ambachtelijke bedrijven en KMO worden 

gecombineerd met grootschalige detailhandel. De bruto vloeroppervlakte voor retail zal 

beperkt worden tot circa 25.000 m² (naar analogie van de bestaande toestand, met een groei 

van 3.000 m²). De toegestane functies kunnen elkaar onderling ondersteunen en zijn 

complementair aan het aanbod in het centrum van Schilde. Minimaal 50% van de 

handelszaken heeft een minimale verkoopoppervlakte (exclusief magazijn) van 1.000 m² en 



RUP Turnhoutsebaan Oost 

273001 │ december 2018 34│63 

maximaal 50% heeft een minimale verkoopoppervlakte (exclusief magazijn) van 600 m². Een 

unit kan niet verder opgedeeld worden in verschillende retail uitbatingen. “Fashionzaken 

(modegerelateerde kleding en schoenen)” zijn hier niet toegelaten aangezien ze worden 

voorbehouden voor vestigingen in het winkelcentrum Turnhoutsebaan centrum. 

De overige ruimte mag ingenomen worden door ambachtelijke bedrijven en KMO. Toonzalen 

zijn toegelaten indien ze gekoppeld worden aan de productie of verwerking van individuele 

bedrijven en mogen max. 50% van de bruto oppervlakte bedragen. Verkeersgenererende 

handelszaken dienen geclusterd te worden in het oosten en lokale bedrijven in het westen.  

Kwalitatieve inrichting site 

De cluster dient als één geheel te worden aanzien. Het terrein moet als één geheel aangepakt 

worden met een kwalitatieve groene beplanting, waardoor het ook zal aanvoelen als een 

samenhangend geheel met een duidelijke afbakening. De architectuur zal op elkaar afgestemd 

worden zodat het gebied leesbaar is voor de gebruiker en het een aantrekkelijke uithangbord 

wordt langs de Turnhoutsebaan. Een gemeenschappelijke naam, logo en uithangbord dienen 

hier verder toe bij te dragen.  

Nieuwe bebouwing wordt doordacht ingeplant en dit zowel i.f.v. het functioneren van het 

gebied als i.f.v. de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling naar de omgeving toe. Hierbij worden 

gebouwen zoveel mogelijk gekoppeld/geclusterd en wordt er ook in de hoogte gebouwd 

(kantoorruimte, conciërgewoningen… worden verplicht op de verdieping voorzien). De 

bouwhoogte bedraagt minimaal 4 m en maximaal 10 m. Hoogteaccenten zijn toegelaten 

waarbij voor 30% van het gebouw een maximale hoogte van 12 m wordt toegelaten. In functie 

van aantrekkelijke architectuur is reclame niet toegestaan op de gebouwen naar de 

Turnhoutsebaan toe, maar dient dit gebundeld te worden op een reclamezuil. 

Belangrijk is dat de site kwaliteit uitstraalt vanaf de Turnhoutsebaan en er waardevolle 

architectuur ingeplant wordt richting de Turnhoutsebaan. De gevels langs de Turnhoutsebaan 

moeten aanvoelen als uitnodigende voorgevels. Het is niet de bedoeling om hier één grote 

architecturale doos te voorzien, maar dat er gespeeld wordt met ritme in de bebouwing dit 

door variatie in bouwhoogtes, doorkijken vanaf de Turnhoutsebaan naar het binnengebied te 

creëren, uitsparingen en uitsprongen in de gevel te voorzien, het gebruik van verschillende 

gevelmaterialen… 

Door gebouwen te clusteren en bepaalde functies in de hoogte te voorzien komt er meer ruimte 

vrij voor een kwalitatieve en aantrekkelijke inrichting van de site. Het groene en waterrijke 

karakter van Schilde dient op de site terug zichtbaar gemaakt te worden. Zo krijgt het terrein 

meer beeldkwaliteit maar wordt het ook duurzamer en klimaatbestendiger. 

Collectieve parking en ontsluiting 

De cluster wordt gereorganiseerd rondom een gemeenschappelijke centrale parking met een 

gezamenlijke ontsluiting (1 of 2 ontsluitingswegen) langs de Klein Waterstraat of Waterstraat, 

die op zijn beurt aantakt op de Turnhoutsebaan. Het autoverkeer wordt hierbij zoveel mogelijk 

geconcentreerd. De bedrijven richten zich naar binnen (naar de collectieve parking) en niet 

naar de Turnhoutsebaan. De parking wordt half-verhard en met het nodige groen aangelegd. 

Naast de collectieve parking in open lucht is het ook wenselijk om waar mogelijk gebruik te 

maken van dakparkings, ondergrondse of halfondergrondse parkings om zo efficiënt mogelijk 

met de ruimte om te gaan.  

Het laden en lossen wordt georganiseerd aan de achterzijde van de handelszaken via 

lusvormige bedieningswegen waar ook brandweerwagens gebruik van kunnen maken. 

Zone voor recreatie 

Binnen de zone voor recreatie werd recent een omgevingsvergunning afgeleverd voor een 

Fitness-club. Het is wenselijk om de functies die hier worden ingeplant (fitness, bowling, sauna, 

horeca…) ook zoveel mogelijk ten dienste te laten stellen van de aanwezige bedrijven en 

overige functies. Ook naar ruimtelijke organisatie toe mag de zone voor recreatie geen 
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afzonderlijke entiteit vormen. Zowel visueel als functioneel dient ze geïntegreerd te worden in 

de zone voor grootschalige detailhandel en ambachtelijke bedrijven en KMO. Het parkeren en 

de ontsluiting dienen gelinkt te worden aan de collectieve parking van de detailhandelszone 

(complementair gebruik). Functies met geluidshinder zijn niet toegelaten. 

Toegelaten functies en oppervlaktes 

Ten westen van de Klein Waterstraat ligt de focus op ambachtelijke bedrijven en kleine en 

middelgrote ondernemingen. Toonzalen zijn er enkel toegelaten indien ze gekoppeld worden 

aan de productie of verwerking van individuele bedrijven en mogen max. 25% van de bruto 

oppervlakte bedragen. 

Kwalitatieve inrichting site 

Ook hier dient ingezet te worden op de creatie van een aantrekkelijke site die één geheel 

vormt door de inplanting van de bebouwing, de groene dooradering van de site, de kwalitatieve 

en samenhangende architectuur… Gebouwen worden zoveel mogelijk gekoppeld/geclusterd en 

waar mogelijk wordt ook in de hoogte gebouwd (kantoorruimte, conciërgewoningen… worden 

verplicht op de verdieping voorzien).  

Collectieve parking en ontsluiting 

Deze zone kent een eigen ontsluiting via de Klein Waterstraat en een collectieve parking. De 

locatie van deze parking hoeft niet noodzakelijk centraal op de site gelegen te zijn maar kan 

worden afgestemd op een optimale inplanting van de gebouwen. 

Ook hier wordt het laden en lossen georganiseerd aan de achterzijde van de handelszaken via 

lusvormige bedieningswegen waar ook brandweerwagens gebruik van kunnen maken. 

 

Binnen zone B heeft wonen langs de Turnhoutsebaan de hoofdtoon. Er dient gewerkt te worden 

aan de beeldkwaliteit van deze zone en de wildgroei aan functies dient in de hand gehouden 

te worden. Binnen zone B zijn er echter nog verschillende morfologische en functionele 

entiteiten terug te vinden. 
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De zone ten noorden van de Turnhoutsebaan kent reeds een veelheid aan diensten en 

handelszaken maar dit echter vaak met een weinig kwalitatief karakter. Het is wenselijk om 

een kader te bieden om kwalitatievere ontwikkeling van deze zone te bewerkstellingen. 

Bijkomende handelszaken zijn hier echter niet wenselijk en aanwezige handel dient langzaam 

uit te doven. Kleinschalige dienstverlening complementair aan het wonen (bv. vrije beroepen, 

weinig verkeersgenererende kantoren) kan wel toegelaten worden. Er wordt maximaal ingezet 

op het behoud van de woonfunctie op deze locatie maar dit afgestemd op de Turnhoutsebaan. 

Meergezinswoningen met een beperkt aantal wooneenheden zijn hier opportuun, eerder dan 

eengezinswoningen.  

Bij het oprichten van nieuwe bebouwing moet de achteruitbouwstrook langs de gewestweg 

Turnhoutsebaan gerespecteerd te worden. 

Binnen deze zone bevindt zich eveneens feestzaal ’s Graevenhof. Recent werd er een 

omgevingsvergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaande feestzaal, het 

aanleggen van parkeerplaatsen, het afbreken van een woningen en het bouwen van een serre. 

In de toekomst zullen hier kantoren verhuurd worden en wordt er ruimte voorzien voor 

flexplekken en co-working spaces en een bijhorend restaurant. 

Hierbij dient de nodige aandacht te gaan naar de kwaliteit van de inrichting op de site en de 

afstemming op de woonomgeving en de Turnhoutsebaan. Parkeervoorzieningen en 

verkeersafwikkeling zijn hierbij ook zeer belangrijke aandachtspunten. 

Voor dit woongebied wordt een behoud van het huidige karakter voorop gesteld. Hier wordt 

dus blijvend ingezet op eengezinswoningen met een landelijk karakter afgestemd op de 

omgeving. 

De typologie van woonpark sluit hier niet echt aan op de realiteit van de locatie langsheen de 

Turnhoutsebaan. Deze percelen hebben een volledig ander karakter dan de achterliggende 

percelen in woonparkgebied. De typologie van villa’s op ruime groene percelen slaat dan ook 

maar beperkt aan met leegstand en verloedering tot gevolg. Deze zone dient gezien te worden 

als een overgangszone tussen de KMO-zone, het landelijk wonen en het woonpark. Een nieuwe 
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typologie is wenselijk waarbij naast het wonen nog beperkt andere functies zijn toegelaten 

zoals vrije beroepen. Dergelijke nieuwe typologie kan bv. bestaan uit de creatie van een aantal 

gekoppelde woonentiteiten in een zeer groene en, ondanks de locatie langs de 

Turnhoutsebaan, toch rustige omgeving. Het aantal wooneenheden kan dan bv. afgestemd 

worden op de grootte van het perceel, het aantal percelen die in ontwikkeling worden 

genomen… Om het karakter van woonparkgebied terug te brengen, dient nieuwe bebouwing 

naar achter geplaatst te worden zodat een ruime groene voortuinzone ontstaat en wonen in 

het groen terug centraal staat. 

Binnen het woonparkgebied bevindt zich eveneens de voormalige meubelzaak Van Ende. Het 

huidige gebouw is te groot en ruimtelijk niet aanvaardbaar in de omgeving. Bovendien is dit 

geen plek voor hoog-dynamische activiteiten die veel verkeer genereren. Op korte termijn zou 

het huidig gebouw een invulling kunnen krijgen met kantoren, co-working spaces, vrije 

beroepen, dienstverlening (bv. Huisartsenpraktijk, apotheek…), maar de voorkeur op lange 

termijn gaat naar een reconversie naar wonen. Na afbraak van het gebouw zullen voor het 

perceel dezelfde voorschriften gelden als het aangrenzend woonparkgebied. 

 

De drukte van de Turnhoutsebaan is in deze woonzone niet terug te vinden. De druk om ook 

handelszaken in dit gebied te realiseren moet tegengehouden worden. Het sluipverkeer van 

en naar de Turnhoutsebaan moet afgeblokt worden om zo een aangename woonomgeving te 

behouden. 
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De reeds aanwezige open ruimte in dit gebied kan zich ontplooien tot een meerwaarde voor 

de kwaliteiten van het antitankkanaal, zowel landschappelijk, biologisch als recreatief. Gezien 

er in deze zone nog amper agrarische activiteiten voorkomen, is een herbestemming van 

agrarisch gebied naar gemengd openruimtegebied aangewezen.  Hierbij wordt extra aandacht 

voor landschap, natuur en landbouw vooropgesteld. De mogelijkheden voor zonevreemde 

woningen zijn bepaald in het RUP Zonevreemde woningen. De zonevreemde handelszaken 

dient op lange termijn te verdwijnen (uitdoven). 
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De aanzet tot de m.e.r.-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt hier integraal geïntegreerd in 

de startnota van het voorliggend RUP. Deze screening dient dan ook samen gelezen te worden 

met de andere hoofdstukken van de startnota en het plan van de bestaande en juridische 

toestand. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige inzage in het RUP en specifiek in de 

bestaande toestand als referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen het voorliggend 

RUP kadert. 

 

Als eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. wordt nagaan of het RUP niet ‘van rechtswege’ 

plan-MER-plichtig is volgens de regelgeving, zoals vastgelegd in het plan-m.e.r.-decreet van 

27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden op de beschrijving en 

evaluatie van de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke 

alternatieven. 

Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen 

voeren, worden de ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden door het RUP gebundeld 

in een aantal planingrepen. 

Tijdens de fase van de startnota wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk te 

verwachte effecten van de diverse planingrepen via een ingreep-effectenmatrix. In deze matrix 

wordt afgewogen welke disciplines verder zullen onderzocht worden en hoe deze verder 

onderzocht zullen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met a/ de referentiesituatie die 

een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van het plangebied en b/ de aard van de 

planingrepen. 

In deze fase zullen te onderzoeken disciplines, waar nodig, worden geactualiseerd en verder 

uitgewerkt. Gezien de concretere aard van het plan in deze fase, zullen er ook 

aandachtspunten en aanbevelingen worden besproken. 

 

Het RUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig, omwille van de volgende redenen: 

• Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 

opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, 

namelijk voor projecten opgesomd in rubriek 10b van bijlage II. Het RUP bepaalt echter 

het gebruik op lokaal niveau. Bovendien heeft het RUP betrekking op een beperkte 

wijziging en zelfs een afstemming op de bestaande situatie. 

• Het RUP is geen plan of programma waarvoor een passende beoordeling vereist is zoals 

bepaald door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet. 

Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP ‘van rechtswege’ 

niet plan-MER-plichtig is, maar wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat van het 
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onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een oordeel geveld over de 

noodzaak van de opmaak van een plan-MER: 

• indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht; 

• indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of 

meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 

 

Als alternatief voor de uitvoering van het RUP zal hier kort aandacht besteed worden aan het 

nulalternatief. In het nulalternatief zou de bestemming volgens het gewestplan en de ermee 

gerelateerde bepalingen en voorschriften behouden blijven. De belangrijkste plus- en 

minpunten worden hieronder aangehaald. 

Het plangebied is conform het gewestplan geselecteerd als zone voor ambachtelijke bedrijven 

en KMO’s, gebied voor dagrecreatie, woongebied met landelijk karakter, woonparkgebied en 

agrarisch gebied (met overdruk reservatiedienstbaarheidsgebied). 

Pluspunten van het nulalternatief: 

• behoud van de bestaande situatie 

Minpunten van het nulalternatief: 

• in stand houden van de zonevreemde problematiek 

• de stedenbouwkundige mogelijkheden zijn niet afgestemd op de bestaande situatie en 

het gewenst beleid 

Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar de locatie- en inrichtings-en/of 

uitvoeringsalternatieven. De inrichtings- en uitvoeringsalternatieven zijn echter beperkt. Het 

programma en de bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de 

inrichting zijn immers afgestemd op de actuele situatie, het gewenste beleid en de 

ontwikkelingswensen van de overheid. Abstractie maken van de actuele situatie is niet 

wenselijk gezien dit zou resulteren in een onwerkbaar RUP. Een bespreking van de inrichtings- 

en uitvoeringsalternatieven is hier dan ook niet aan de orde. Eventuele inrichtings- en/of 

uitvoeringsalternatieven zullen onderzocht worden tijdens de fase voorontwerp indien uit de 

ontvangen input vanuit het eerste participatiemoment en de adviesronde blijkt dat dit 

wenselijk is. 

Het RUP wordt opgemaakt om de visie van de gemeente op de Turnhoutsebaan vorm te kunnen 

geven en duidelijke richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling naar voren te schuiven. Het 

RUP is dus locatiespecifiek en onderzoek naar een locatie-alternatief is dan ook niet aan de 

orde. 

 

De ingreep-effectenmatrix geeft een indicatie van de potentiële milieueffecten van de geplande 

planingrepen en waaraan bij de milieueffectbeoordeling meer aandacht dient te worden 

besteed. 

Via voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd: 

• het voorzien van een zone voor grootschalige detailhandel en een zone voor 

ambachtelijke bedrijven en KMO 
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• gepaste woonvormen en complementaire functies langs de Turnhoutsebaan 

• gepaste woonvormen achter de Turnhoutsebaan 

• ruimte voor landschap, natuur en landbouw 

         Planingrepen 

 

 

Relevante 

disciplines 

voorzien van 
een zone voor 

grootschalige 
detailhandel  

voorzien van 
een zone voor 

ambachtelijke 
bedrijven en 

KMO 

gepaste 
woonvormen 

en com-
plementaire 

functies langs 
de Turn-

houtsebaan 

gepaste 
woonvormen 

achter de 
Turnhoutse-

baan 

ruimte voor 
landschap, 

natuur en 
landbouw 

Bodem - - / / + 

Water - - - - + 

Biodiversiteit - - / / + 

Landschap, 
onroerend erfgoed 
en archeologie 

/ / / / / 

Mens en ruimte ? ? / / + 

Atmosfeer en 
klimatologische 
factoren 

/ / / / / 

 

/ 
++ 
+ 
- 
-- 
? 

=  geen effect 
=  positief effect, potentieel aanzienlijk 
=  positief effect, niet aanzienlijk 
=  negatief effect, niet aanzienlijk 
=  negatief effect, potentieel aanzienlijk 
=  nog te onderzoeken 

Om het bespreken van de milieueffecten te structureren wordt de bespreking opgesplitst in 

onderstaande zones (cfr. de zones onder de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen): 
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Checklist potentiële ingrepen discipline Bodem Ja Nee 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden?   

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding 

(aard en/of oppervlakte)? 

  

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? 

Voorziet het plan de uitbating van de diepe 

ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, 

ertswinning)? 

  

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor 

verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 

bedrijvenzone)?  

  

Voorziet het plan herbestemmingen naar een ander 

bestemmingstype? 

  

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik 

waardoor bijkomende oppervlakte aan erosie het 

gevolg kan zijn of het plan aan erosie onderhevig kan 

zijn? 

  

Referentiesituatie 

De bodem in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit zandige en lemig zandige gronden. 

Verder wordt een deel van de bodem gekarteerd als bebouwde zone. De bodem van het 

plangebied is reeds verstoord door uitgravingen in het kader van bebouwing en verhardingen. 

Daarom kan gesteld worden dat fysische bodemtoestand van het plangebied slechts matig 

kwetsbaar is. 

 

 

 

 

Legende 

 Zone A1: grootschalige detailhandel, ambachtelijke bedrijven en KMO 

 
 

 Zone A2: ambachtelijke bedrijven en KMO 

 
 

 Zone B1: wonen ten noorden van de Turnhoutsebaan 

 
 

 Zone B2: woongebied met landelijk karakter ter hoogte van Klein Waterstraat 

 
 

 Zone B3: woonparkgebied 

 
 

 Zone C: wonen achter de Turnhoutsebaan 

 
 

 Zone D: ruimte voor landschap, natuur en landbouw 
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 Bodemkaart (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Effectenbespreking 

Zone A: In functie van de herontwikkeling van de grootschalige detailhandel en het 

ontwikkelen van een zone voor KMO- en ambachtelijke activiteiten in zone A, wordt er 

nieuwbouw, herbouw en het aanleggen van verhardingen toegestaan. De bodem binnen het 

plangebied zal zo verder verstoord worden. Hierbij dient beklemtoond te worden dat het 

hoofdzakelijk zal gaan over herbouw en dat bijkomende bebouwing en verharding maximaal 

gebundeld moet worden aan de reeds bestaande.  

In zone B en zone C wordt er ruimte voor wonen voorzien, conform de huidige 

gewestplanbestemming. De verstoring van de bodem zal zeer beperkt zijn. 

Zone D: In zone D wordt ruimte voorzien voor landschap, natuur en landbouw. De bodem kan 

aangewend worden voor agrarische activiteiten, conform de huidige gewestplanbestemming.  

Globaal dient gesteld te worden dat de bijkomende verstoring van de bodem en bijkomende 

verharding en bebouwing beperkt zal zijn. Rekening houdend met de aard van de planingrepen 

en het gegeven dat er binnen het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig 

erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de ontwikkeling van het plangebied geen 

ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 

aanzienlijke effecten op bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 

Referentiesituatie 

Binnen het plangebied werden volgende oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd (OVAM, 

2018): 

• perceel afdeling 1 sectie A nr. 551 F 2: dossiernummer 5225, rapportdatum 2010 

• perceel afdeling 1 sectie A nr. 551 L: dossiernummer 29678, rapportdatum 2007 

• percelen afdeling 1 sectie A nrs.574 G 3, 574 M 3 en 574 P 3: dossiernummer 689, 

rapportdatum 1997 

• percelen afdeling 1 sectie A nrs. 576 S 3 en 576 Y 3: dossiernummer 68047, 

rapportdatum 2015 

• perceel afdeling 2 sectie B nr. 13 A 2: dossiernummer 34235, rapportdatum 2009 

Gelet op het feit dat het oriënterend bodemonderzoek geen aanleiding gaf voor de opmaak 

van een beschrijvend bodemonderzoek kan gesteld worden dat er geen uitgesproken 

verontreiniging van de bodem werd vastgesteld. 

Verder werden er twee schadegevallen binnen het plangebied gemeld op volgende percelen: 

• afdeling 1 sectie A nrs. 551 W en 551 X 
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• afdeling 1 sectie A nr. 575 X 2 

 

 

 Kaart bodemonderzoeken (OVAM, 2018) 

Effectenbespreking 

Zone A: In zone A wordt onder andere ruimte voor KMO en ambachtelijke activiteiten en 

detailhandel voorzien. In het RUP zullen risico-activiteiten niet toegestaan worden. Bovendien 

dient ten allen tijden de geldende milieuwetgeving (Vlarem/Vlarema/Vlarebo) gevolgd te 

worden. Bij naleving van deze wetgeving zal de kans op het optreden van 

bodemverontreiniging klein zijn, eventuele verontreiniging zal te wijten zijn aan calamiteiten. 

Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 

In de overige zones wordt geen bedrijvigheid toegestaan. 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen 

hebben. Aanzienlijke effecten ten aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet 

verwacht. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 

betrekking tot de discipline bodem te verwachten zijn. 

Checklist potentiële ingrepen discipline Water Ja Nee 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse 

constructies? 

  

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet 

verharde zones? 

  

 Legende 
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Kan het plan aanleiding geven tot permanente 

wijziging van grondwaterstanden of –stromen (bv. 

t.b.v. natuur of landbouw)? 

  

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding 

kunnen geven tot risico-activiteiten voor 

grondwaterverontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 

bedrijvenzone)? 

  

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of 

oevers mogelijk (afgraven of aanleggen 

oevers/dijken, openleggen of overwelven van 

waterlopen, hermeandering/rechttrekking, verharden 

oeverzones)? 

  

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 

voor die een invloed kunnen hebben op 

overstromingszones of signaalgebieden, zoals: 

verharding, bebouwing, ophoging. 

  

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk 

afvalwater of bedrijfsafvalwater)? 

  

Andere aspecten van de grondwaterhuishouding worden besproken onder de watertoets. 

Referentiesituatie 

Binnen het plangebied loopt langsheen de linkerzijde van de Waterstraat doorheen het 

plangebied de Waterstraatse Loop, een onbevaarbare waterloop van tweede categorie en 

beheerd door de Provincie Antwerpen. Verder loopt langs de rechterzijde van de Waterstraat 

een niet geklasseerde waterloop VHA 41437. 

Aan het plangebied grenzen volgende waterlopen: 

• Antitankkanaal: een waterloop van eerste categorie en beheerd door de Vlaamse 

Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer - Antwerpen 

• Trappistenbeek: een waterloop van tweede categorie en beheerd door Provincie 

Antwerpen 

• VHA-waterloop 41303 een niet geklasseerde waterloop 

De afstroming van het plangebied gebeurt richting de aanwezige waterlopen. 
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 Afstromingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Gezien het plangebied uit verschillende bodemsoorten bestaat, verschilt de drainageklasse van 

de bodem ook: 

• de drainage van de zandbodem en de natte lemige zandbodem is aangeduid als 

overwegend nat 

• de drainage van matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

(zcm) is aangeduid al matig droog, zwak gleyig 

• de drainage van de bebouwde zones (ob) zijn onbepaald 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. 

Het plangebied is grotendeels matig gevoelig voor grondwaterstromingen (Ca2). Ten noord-

oosten van het plangebied is het plangebied deels zeer gevoelig voor grondwaterstromingen 

(Ca1). 

Effectenbespreking 

Binnen zone A kunnen KMO- en ambachtelijke activiteiten toegestaan worden. In de 

voorschriften van het RUP zal opgenomen worden dat deze activiteiten geen risico mogen 

inhouden voor grondwaterverontreiniging. De toegelaten functies binnen de zones B, C en D 

houden geen risicoactiviteiten in voor grondwaterverontreiniging.  

In het RUP worden geen werken voorzien aan de aanwezig waterlopen. De nodige 

onderhoudszones dienen gerespecteerd te worden. Zone D grenst aan het Antitankkanaal, in 

het RUP zal de nodige ruimte voorzien worden deze waterloop. 

Rekening houdend met de aard van de planingrepen - zoals de niet relevante wijziging in de 

verhardingsgraad - en het gegeven dat het plan niet gelegen is ter hoogte van zeer 

grondwaterstromingsgevoelige gebieden zoals valleigebied, niet ter hoogte van een 

beschermingszone voor drinkwaterwinning, er geen gekende verontreinigde percelen worden 

aangetroffen (cf. bodem), kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 

aanzienlijke effecten op grondwater optreden. 

Andere aspecten van de oppervlaktewaterhuishouding worden besproken onder de watertoets. 

Referentiesituatie 

Het plangebied is niet gelegen in signaalgebied. 

Het plangebied is voornamelijk gecategoriseerd als effectief overstromingsgevoelig gebied. 
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Effectenbespreking 

Zone A is reeds bebouwd en grotendeels verhard. Deze zone is deels gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied. De aanwezige parking binnen zone A is reeds een grote 

verharde oppervlakte. De nieuwe parking zal niet zorgen voor bijkomende verharde 

oppervlaktes. Bij het ontwerpen van de nieuwe parking en retailcluster zal er rekening 

gehouden moeten worden met de watertoets. In de mate van het mogelijke dient deze 

aangelegd te worden in waterdoorlatende verharding of mogelijk het principe van vasthouden-

bergen-afvoeren van het regenwater. Gezien de voorziene bestemming onder andere wordt 

afgestemd op de bestaande situatie, zal het overstromingsrisico niet aanzienlijk zijn. 

Zones B en C zijn deels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Binnen deze zones 

wordt wonen vooropgesteld. Het realiseren van grote verharde oppervlakten en bebouwing zal 

niet toegestaan worden. In het RUP zal nagedacht worden over een maximum 

percentage/oppervlakte verharding, waarbij het effect op de overstromingsgevoeligheid niet 

aanzienlijk zal zijn.  

Binnen zone D wordt ruimte voor landschap, natuur en landbouw voorzien. Binnen deze zone 

zal geen aanzienlijk effect worden gecreëerd op de overstromingsgevoeligheid van het gebied. 

Gezien het plangebied voornamelijk gecategoriseerd wordt als effectief overstromingsgevoelig, 

zal er bij de vergunningsaanvraag advies gevraagd worden aan de bevoegde waterbeheerder. 

Bij elke omgevingsvergunning dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in 

de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (5 juli 2013, B.S. 

8.10.2013 en wijziging) en technische achtergronddocumenten (en wijzigingen).  

Referentiesituatie 

Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij is het plangebied voornamelijk 

gelegen in centraal gebied. De overige delen van het plangebied zijn gelegen in collectief te 

optimaliseren buitengebied (er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog 

niet aangesloten op een waterzuivering). 
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 Zoneringskaart (VMM, 2018) 

Effectenbespreking 

Via de omgevingsvergunning worden er specifieke afspraken met bedrijven en VMM gemaakt 

over het lozen van bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden en hiervoor een nieuwe 

vergunning aanvragen of voor nieuwe bedrijven, wordt door VMM nagegaan of het afvalwater 

mag geloosd worden op riolering. Ook wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf dient 

(voor) te zuiveren en waarop het effluent dan dient te lozen. Ook lozingsnormen worden 

vastgelegd. Er kan redelijkerwijze van uit worden gegaan dat effecten niet aanzienlijk zullen 

zijn. 

Het afvalwater dat binnen het plangebied geproduceerd wordt, moet aangesloten worden op 

de openbare riolering. Indien dit niet haalbaar is, moet het afvalwater gezuiverd worden via 

een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) alvorens het in de bodem mag 

infiltreren. 

Rekening houdend met de aard van de planingrepen kan er redelijkerwijze worden 

geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit afvalwater optreden. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 

betrekking tot de discipline water te verwachten zijn. 

Checklist potentiële ingrepen discipline 

Biodiversiteit 

Ja Nee 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals 

verharding, verdichting en vergraving? 

  

 Legende 
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Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente 

bemaling of is het mogelijk dat er door uitvoering van 

het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling 

(zoals bijvoorbeeld bij ondergrondse infrastructuren 

zoals tunnels of ontginningen dieper dan het 

grondwater) of grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld 

i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 

waardoor er toch permanente effecten op bestaande 

biotopen te verwachten zijn? 

 

 

 

 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste 

= stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante 

toename van verzurende en/of vermestende 

deposities (meest relevant is vaak de 

stikstofdepositie): enerzijds via water (bijv. bemesting 

die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht 

(industriële emissies zoals energiebedrijven en 

raffinaderijen of via een hoge toename in 

verkeersemissies)? 

  

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende 

functies/activiteiten (zoals door recreatie, industriële 

installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende 

buitenactiviteiten, open sportstadium/sportpleinen in 

open lucht, enz)? 

  

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor 

er een bijkomende recreatiedruk te verwachten valt? 

  

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende 

lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- en 

recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op 

bedrijfsterreinen)? 

  

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een 

verbinding(szone) voor fauna of flora (zoals bermen, 

waterlopen, groene zones)? 

  

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische 

scheiding tussen biologisch waardevolle zones (zoals 

een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

  

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek 

toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of een obstakel 

voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of 
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versnipperen van waterlopen, boszones, kleine 

landschapselementen)? 

Referentiesituatie 

Er bevinden zich noch speciale beschermingszones (vogel- of habitatrichtlijngebieden), noch 

VEN- of IVON-gebieden, noch Vlaamse of erkende natuurreservaten in het plangebied. Ten 

zuid-westen van het plangebied grenst het habitatrichtlijngebied ‘bos- en heidegebieden ten 

oosten van Antwerpen’. 

  

 Aanduiding habitatrichtlijngebied (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Effectenbespreking 

Binnen zone A zal nieuwe bebouwing en verharding worden voorzien. Het betreft verharding 

en bebouwing ter vervanging van de oude en slechts beperkte nieuwe en extra bebouwing en 

verharding. De impact op de biodiversiteit zal hierbij beperkt blijven. 

Zone B2 grenst aan het habitatrichtlijngebied. Binnen deze zone wordt wonen met een 

achtertuinzone vooropgesteld. Gezien de percelen niet volledig bebouwd kunnen worden, zal 

dit zorgen voor een geleidelijke overgang naar het habitatrichtlijngebied. Er wordt geen 

beschermde habitat ingenomen. 

Het planvoornemen zorgt niet voor een relevante grondwaterstandswijziging of een gewijzigd 

overstromingsregime. Aanzienlijke effecten van verdroging/vernatting worden niet verwacht. 

Het planvoornemen zorgt niet voor een relevante bijdrage aan stikstofdeposities. Er worden 

geen aanzienlijke effecten inzake verzuring of vermesting verwacht. 

Referentiesituatie 

Het gehele plangebied wordt op de biologische waarderingskaart aangeduid als ‘biologisch 

minder waardevol’. Deze kartering gebeurde op basis van de interpretatie van orthofoto’s, een 

kartering door een externe expert en een terreinbezoek in mei 1998. (Geopunt Vlaanderen, 

2018). Het plangebied is inzake fauna en flora minder belangrijk. Het plangebied grenst aan 

het Antitankkanaal, deze wordt gekarteerd als ‘biologisch zeer waardevol’. 

Doorheen het plangebied loopt de Turnhoutsebaan, een drukke gewestweg. Het geluid van het 

autoverkeer dringt door binnen het plangebied. 
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 Geluidsbelastingskaart 2011, wegverkeer, overdag (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Effectenbespreking 

Fauna en flora 

Zone A: Binnen zone A is momenteel weinig tot geen groene ruimte aanwezig. In het RUP zal 

een minimum aan groene ruimte/groenstructuren worden voorgeschreven binnen zone A. De 

bijkomende groenelementen worden als positief beschouwd. 

Zone B3: Binnen de zone voor woonparkgebied worden grotere voortuinzones vooropgesteld, 

hierdoor wordt het geluid vanaf de Turnhoutsebaan gedempt en kunnen deze voortuinen 

uitgroeien tot interessante plekken voor biodiversiteit langs de Turnhoutsebaan. 

Zone D: Het Antitankkanaal vormt een biologisch zeer waardevolle plek inzake fauna en flora. 

Hoewel het kanaal niet is opgenomen in de contour van het RUP, zal in het RUP de 

aangrenzende zone D voorzien worden als ruimte voor landschap, natuur en landbouw. Deze 

zone zal de natuurlijke waarden van het kanaal aanvullen en een geleidelijke overgang vormen 

tussen het Antitankkanaal en de zone voor KMO en ambacht.  

Het plangebied is inzake fauna en flora minder belangrijk door de aanwezigheid van de 

woongebieden en de retailcluster. Het RUP heeft als doel het behoud van deze gebieden en 

een beperkte verdere kwalitatieve invulling ervan. Inzake rustverstoring zullen bijgevolg geen 

relevante verschillen optreden ten opzichte van de huidige situatie. 

Licht 

Het voorliggend RUP maakt geen activiteiten mogelijk die een aanzienlijk negatieve invloed 

zullen hebben op de discipline licht. Het plaatsen van lichtarmaturen zal toegestaan worden 

inzake de veiligheid. In functie van het beoogde programma zal er bij de bestaande en 

toekomstige inplanting en keuze van verlichtingselementen (lichtsterkte, straalrichting, 

verlichtingsduur…) rekening gehouden worden met de aangrenzende natuurwaarden van het 

Antitankkanaal. Er zullen in het RUP voorschriften gekoppeld worden aan lichtreclame binnen 

zone A. Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat een verdere bespreking van de discipline 

licht niet relevant is.  

Rekening houdend met de planingrepen en het gegeven dat er in het plangebied geen 

biologisch waardevol faunistisch gebied voorkomt, geen zones voorkomen gevoelig voor 

verstoring, noch trekroutes, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 

aanzienlijke effecten op rust- en lichtverstoring van fauna voorkomen. 

Geluid 

Binnen zone A2 worden onder andere KMO en ambachtelijke activiteiten toegelaten, deze 

kunnen geluid produceren vanuit het plangebied. Echter wordt hier geen zware bedrijvigheid 

toegestaan. De geluidproductie dient beperkt te zijn en mag geen hinder veroorzaken naar de 

omgeving toe, dit zal in de voorschriften van het RUP worden opgenomen. Zo zal er een buffer 
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van zone A naar de woonomgeving worden voorzien. In de overige zones wordt geen productie 

van geluid verwacht.  

Het plangebied is niet onderhevig aan een uitgesproken vorm van geluidsbelasting. Daarnaast 

worden in functie van de huidige planologische context geen nieuwe activiteiten toegelaten 

met een uitgesproken geluidsbelasting die een negatief effect zouden kunnen creëren binnen 

de discipline geluid. 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes 

voor fauna of flora of een scheiding tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van 

versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 

betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn. 

Checklist potentiële ingrepen discipline 

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Ja Nee 

Landschap   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 

voor die landschappelijke structuren of 

erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? 

Zoals: 

o Fysieke ingrepen (bv. 

reliëfwijzigingen, ophogingen, 

afgravingen, rechttrekken van 

waterlopen, dempen van holle wegen, 

afgraven van taluds, aanleggen of 

wijzigen van dijken en bermen, rooien 

van KLE’s, …)? 

o Ontbossing of rooiwerkzaamheden 

(met bijzondere aandacht voor 

historische bossen)? 

o Wijziging van historische percelering, 

kavelstructuren, waterlopen, 

wegenpatroon? 

  

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 

voor die uitzichten kunnen verstoren? Zoals: 

o Mogelijkheden tot een harde 

invulling/bouw van constructies (bv 

gebouwen) of infrastructuren (zoals 
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wegen, masten, turbines) of voor het 

oprichten van omvangrijke volumes of 

belangrijke wijzigingen in het 

bodemgebruik.  

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 

voor die bouwkundig erfgoed kunnen verstoren of 

vernietigen? Zoals: 

o Afbraak van bouwkundig erfgoed. 

o Het renoveren/verbouwen van het 

bouwkundig erfgoed waardoor het 

karakter, de herkenning,… van het 

erfgoed mogelijks verdwijnt. 

o Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of 

infrastructuuraanleg)  

  

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 

voor die archeologisch erfgoed kunnen verstoren of 

vernietigen? Zoals: 

o Werkzaamheden die gepaard gaan 

met ingrepen in de bodem 

(graafwerkzaamheden) 

o Permanente veranderingen in de 

grondwatertafel  

o Samendrukking van onderliggende 

lagen ten gevolge van (permanente) 

ophogingen van het terrein 

  

Referentietoestand 

Het plangebied behoort tot het traditioneel landschap ‘Land van Zoersel – Wijnegem’. Het 

Antitankkanaal is aangeduid als een ankerplaats, lijnrelict en beschermd landschap. Ten zuid-

westen van het plangebied grenst de relictzone ‘vallei van de Grote Schijn, kasteeldomeinen 

en bosgebieden’. 

Effectenbespreking 

Landschapsstructuur en -erfgoed 

Het planvoornemen voorziet geen aantasting, vernietiging of doorsnijding van kenmerkende 

landschapsstructuren, zoals door het rechttrekken van waterlopen, dempen van holle wegen, 

afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van dijken, bermen, omvormen van landgebruik, 

omleggen historische wegen- of dijkenpatroon, rooien van vegetatie-elementen zoals 

bosstructuren, bomenrijen, houtkanten, heggen enz. Aanzienlijke effecten op 

landschapsstructuur en -erfgoed worden dan ook niet verwacht. 

Landschapsuitzicht 
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Zone A: De bestaande toestand van zone A kent een lage beeldwaarde. Het RUP stelt de 

reconversie van deze zone voorop, waarbij aantrekkelijke architectuur wordt voorzien vanaf 

de Turnhoutsebaan. Het RUP zal de beeldkwaliteit van de site vanaf de Turnhoutsebaan ten 

goede komen. Om kwalitatieve architectuur te garanderen zullen de nodige voorschriften in 

het RUP worden opgenomen. 

In de overige zones worden beperkte visuele aanpassingen verwacht. De nodige voorschriften 

inzake het uitzicht zullen opgenomen worden in het RUP. 

Het planvoornemen voorziet geen visuele verstoring, wijziging van het uitzicht of het 

landschapskarakter daar er geen harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) mogelijk wordt gemaakt, noch voor het 

oprichten van omvangrijke volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik. 

Aanzienlijke effecten op landschapsuitzicht worden dan ook niet verwacht. 

Binnen het plangebied is geen bouwkundig erfgoed gelegen. Het planvoornemen voorziet geen 

vernietiging, renovatie of verbouwing van bouwkundig erfgoed. Aanzienlijke effecten op 

bouwkundig erfgoed worden dan ook niet verwacht. 

Het plan is gelegen in gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Het plan 

geeft geen aanleiding tot werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen/verstoring in de 

bodem (zoals graafwerken, ophoging, ondergrondse constructies en verharding of permanente 

grondwatertafelwijziging).  

Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in 

de ondergrond is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris 

uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of 

afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. De 

stedenbouwkundige voorschriften dienen de mogelijkheid tot archeologische prospectie bij 

infrastructuurwerken met impact op de bodem gevolgd door eventuele opgravingen te 

garanderen. Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn geen vondsten gekend. 

Bovendien is een groot deel van het plangebied reeds bebouwd of vergraven geweest. 

Aanzienlijke effecten op archeologisch erfgoed worden dan ook niet verwacht. 

De uit te voeren werken moeten voldoen aan het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 

betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  

Checklist potentiële ingrepen discipline mens-

mobiliteit 

Ja Nee 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie 

teweeg brengen (zoals bij wonen, bedrijvigheid, 

recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 
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Zal het plan een wijziging in de 

(ontsluitings)infrastructuur teweeg brengen/vereisen?  

  

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de 

plandoelstellingen en beschrijvingen) 

  

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten 

gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 

bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag 

en functioneren)? 

  

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel gewijzigde 

ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy, 

veiligheidsgevoel)? 

  

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie 

teweeg brengen (zoals bij wonen, bedrijvigheid, 

recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens 

discipline mobiliteit)?  

  

Genereert het plan bijkomende geluids- en 

luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename van 

verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, e.a.)? 

  

Voorziet het plan kwetsbare functies (scholen, 

woningen, zorgvoorzieningen, …)? 

  

Veiligheid   

Voorziet het plan een wijziging in het voorkomen of 

toelaten van risicovolle installaties (bijvoorbeeld 

Seveso-inrichtingen, hoogspanningslijnen, 

infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) 

voor transport van gevaarlijke stoffen…)? 

  

Referentiesituatie 

Het plangebied is gelegen langs de Turnhoutsebaan, een gewestweg doorheen Schilde tussen 

Antwerpen en Turnhout. Ter hoogte van het plangebied is de bushalte ‘Klein Waterstraat’ 

gelegen met lijnen:410, 414, 618 en 619. Ter hoogte van het plangebied komt regelmatig 

congestie voor op de Turnhoutsebaan, hoofdzakelijk door doorgaand verkeer. Recent werd de 

Turnhoutsebaan heraangelegd, waarbij een volwaardig fietspad werd aangelegd. 

Zone A: Doordat de retailcluster in zone A1 voorziet in voornamelijk periodieke goederen is 

deze zone zeer autogericht. De bezoekers komen hoofdzakelijk met de wagen.  
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Momenteel is er in zone A veel parking aanwezig. Tijdens de verschillende terreinbezoeken 

merken we op dat deze parkeerplaatsen niet volledig worden benut en er dus teveel 

parkeerplaatsen in zone A aanwezig zijn. 

 

 Typisch verkeer op maandag om 17 uur (Google Maps, 2018) 

Effectenbespreking 

De effecten naar mobiliteit voor zone A dient in het verder planningsproces onderzocht te 

worden. Dit inzake de verkeersgeneratie van de verschillende toegelaten functies, de 

ontsluiting van zone A naar de Turnhoutsebaan en de nodige parkeerplaatsen. Verder dient 

ook onderzocht te worden hoe het verkeer van de recreatieve functie, de zone voor 

detailhandel en de zone voor KMO en ambachtelijke activiteiten verweven kan worden met 

elkaar. Er zal een mobiliteitsonderzoek opgemaakt worden om de te verwachten effecten te 

onderzoeken. 

De zones B en C voorzien woonfuncties. Gezien deze zones grotendeels al ingevuld zijn en de 

functies geen complex mobiliteitsprofiel kennen, is hier geen bijkomend mobiliteitsonderzoek 

noodzakelijk. Het mobiliteitsprofiel van de B2B ’s Graevenhof werd onderzocht bij het verlenen 

van de omgevingsvergunning. 

Voor zone D wordt geen mobiliteitsimpact verwacht. 

Referentiesituatie 

Er zijn geen herbevestigde agrarische gebieden gelegen binnen het plangebied.  

Zone A met de retailcluster wordt gekenmerkt door een lage beeldwaarde (zoals beschreven 

onder 2. Bestaande toestand).  

Effectenbespreking 

Momenteel kent de zone A een lage beeldwaarde. De reconversie van zone A wordt 

vooropgesteld. In het RUP worden voorschriften voorzien om kwalitatieve architectuur te 

garanderen. Het plan genereert geen negatieve potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 

licht/schaduw, wind, privacy). Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren 

te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik en gebruikskwaliteit worden 

bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 

De zones B, C en D zijn voornamelijk al ingevuld. De toegestane functies en 

bebouwingsmogelijkheden worden verfijnd, waarbij de wijzigingen aan de ruimtebeleving 

beperkt zullen blijven. Voor zone B, C en D genereert het plan geen potentieel gewijzigde 

ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
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Het plan voorziet geen kwetsbare functies. Het plan genereert geen geluids- en luchtemissies. 

Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 

Referentiesituatie 

Doorheen het plangebied loopt de Turnhoutsebaan, een drukke gewestweg. Het geluid van het 

autoverkeer dringt door binnen het plangebied. 

   

 Geluidsbelastingskaart 2011, wegverkeer, overdag (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Effectenbespreking 

Zone A: Binnen zone A worden er KMO en ambachtelijke activiteiten toegestaan. Deze 

activiteiten produceren mogelijks geluid. Gezien hier geen zware bedrijvigheid wordt 

toegestaan, zal creëren van geluid binnen zone A beperkt zijn. Inzake mogelijke 

geluidsoverlast naar de omgeving moet men voldoen aan de bepalingen in de Vlarem. Verder 

dient er een bufferzone voorzien te worden naar de woonomgeving toe, zodat het geluid ook 

gebufferd kan worden. De nodige voorschriften hieromtrent worden opgenomen in het RUP. 

Binnen zone A wordt ook een zone voor recreatie voorzien. Recent werd een vergunning 

afgeleverd voor het bouwen van een fitnesscentrum. De recreatieve functie zal inpandig 

worden ingevuld, waardoor de geluidsimpact naar de omgeving beperkt zal blijven. 

Binnen zone B1 werd recent een vergunning afgeleverd waarbij het ’s Graevenhof wordt 

omgevormd van feestzaal naar B2B-center. De geluidsimpact naar de omgeving, voornamelijk 

de woonomgeving, zal hierbij worden gereduceerd.  

Zone B3: Binnen de zone voor woonparkgebied worden grotere voortuinzones vooropgesteld, 

hierdoor wordt het geluid vanaf de Turnhoutsebaan gedempt en kunnen deze voortuinen 

uitgroeien tot interessante plekken voor biodiversiteit langs de Turnhoutsebaan. 

Het plan voorziet geen kwetsbare functies. Het plan genereert geen luchtemissies. Aanzienlijke 

effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 

Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied. Onder 

de bijlagen wordt de RVR-toets toegevoegd.  

Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. 

Aanzienlijke effecten ten aanzien van veiligheid worden niet verwacht.  

 Legende 
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 ≥ 75 dB 

 
 

 Geen informatie 
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Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er bijkomend onderzoek dient te gebeuren 

naar de mobiliteitsimpact van zone A op de omgeving. Verder voorziet het RUP geen 

aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid 

en veiligheid.  

Rekening houdend met de aard van de planingrepen en de effecten, kan er redelijkerwijze 

worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het 

klimaat optreden:  

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en 

grondwaterhuishouding. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging 

van (CO2-)emissies (van bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 

betrekking tot de discipline klimaat te verwachten zijn.  

 

Uit de voorgaande ingreep-effectenmatrix blijkt dat de effecten van de planingrepen op de 

disciplines mens en ruimte inzake mobiliteit verder onderzocht dienen te worden. 

Om de effecten op de mobiliteit accuraat te kunnen inschatten zal a/ bekeken worden hoe 

waardevol bepaalde waarden in het plangebied effectief zijn, b/ welke impact de 

ontwikkelingsmogelijkheden uit het RUP zullen hebben op de mobiliteit en c/ welke 

maatregelen kunnen genomen worden om de effecten te minderen. 

Op basis van de ingreep-effectenmatrix werden een aantal disciplines als nevendisciplines 

geïdentificeerd. Op basis van de momenteel voorhanden zijnde informatie, wordt 

geconcludeerd dat er voor deze disciplines geen aanzienlijke negatieve effecten worden 

verwacht door de uitvoering van voorliggend plan. Het gaat om volgende disciplines: 

• bodem 

• grond- en oppervlaktewater 

• energie- en grondstoffenvoorraden 

• geluid en trillingen 

• lucht 

• atmosfeer en klimatologische factoren 

• licht 

• fauna en flora 

• landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

• mens en ruimte 

Indien gedurende de verdere procedure toch blijkt dat niet zondermeer kan gesteld worden 

dat er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht voor een bepaalde discipline, zal 

deze discipline verder onderzocht worden. 



RUP Turnhoutsebaan Oost 

273001 │ december 2018 59│63 

 

Het plangebied grenst ten noordoosten aan het grondgebied van de gemeente Zoersel. 

Mogelijk kan de ontsluiting van het plangebied en de verkeersgeneratie van het de retailcluster 

impact hebben op het grondgebied van Zoersel. Het mobiliteitseffect dient verder onderzocht 

te worden. Verder kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke gemeentegrensoverschrijdende 

effecten zullen voorkomen door de uitvoering van het RUP, rekening houdend met de aard van 

het voorgenomen plan, de omvang van de effecten zoals hiervoor beschreven en het gegeven 

dat deze als niet-aanzienlijk beoordeeld werden. 

 

Op basis van de beschikbare informatie op dit moment, kan worden besloten dat er voor het 

voorliggend planinitiatief geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.  

De effecten van de planingrepen op de disciplines mens en ruimte inzake mobiliteit zullen 

verder onderzocht dienen te worden. 

 

 

Het plangebied wordt voornamelijk gekarteerd als effectief overstromingsgevoelig, dit deels 

door mogelijke overstromingen van de waterloop doorheen het plangebied. 

Het voorliggend RUP laat een uitbreiding van de bebouwing toe. Bij het inrichten van overdekte 

en niet-overdekte constructies moet er steeds worden voldaan aan de vigerende wetgeving 

met betrekking tot de wateropvang in functie van hergebruik, infiltratie of vertraagd afvoeren. 

Hiernaast kan de site tevens worden verhard in functie van parking, circulatieruimte, 

opslagruimte in open lucht… Gezien de functionaliteit ervan zal hierbij in belangrijke mate 

gebruik dienen gemaakt te worden van niet-waterdoorlatende materialen. In zones waar dit 

mogelijk is, zal gebruik gemaakt worden van waterdoorlatende materialen. Ook hier geldt de 

vigerende wetgeving met betrekking tot de wateropvang in functie van hergebruik, infiltratie 

of vertraagd afvoeren. 

 

 Overstromingsgevoeligheid (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

 Legende 

 
 

 Effectief overstromingsgevoelig 

 
 

 Mogelijk overstromingsgevoelig 

 
 

 Niet overstromingsgevoelig 
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 Van nature overstromingsgevoelig gebied (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

  

 Afstromingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Langsheen de linkerzijde van de Waterstraat loopt doorheen het plangebied de Waterstraatse 

Loop, een onbevaarbare waterloop van tweede categorie en beheerd door de Provincie 

Antwerpen. Verder loopt langs de rechterzijde van de Waterstraat een niet geklasseerde 

waterloop VHA 41437. 

Aan het plangebied grenzen volgende waterlopen: 

• Antitankkanaal: een waterloop van eerste categorie en beheerd door de Vlaamse 

Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer - Antwerpen 

• Trappistenbeek: een waterloop van tweede categorie en beheerd door Provincie 

Antwerpen 

• VHA-waterloop 41303 een niet geklasseerde waterloop 

 Legende 

 
 

 Overstroombaar door afspoelend exces hemelwater 

 
 

 Overstroombaar vanuit waterloop of door afstromend water 

 
 

 Overstroombaar vanuit waterloop 

 
 

 Niet van nature overstroombaar 

 
 

 
 

 
 

 

Legende 

 
 

 
0,5 – 5 ha 

 
 

 5 – 10 ha 

 
 

 10 – 20 ha 

 
 

 20 – 50 ha 

 50 – 100 ha 

 > 100 ha 

 
 



RUP Turnhoutsebaan Oost 

273001 │ december 2018 61│63 

 

 VHA-waterlopen (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke 

gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van 

hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en 

dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 

De zijden van het plangebied zijn gekenmerkt als infiltratiegevoelig. Het binnengebied is 

voornamelijk niet infiltratiegevoelig. Overwegend gebeurt de infiltratie in deze bodem naar de 

ondergrond relatief moeilijk. Het betreft voornamelijk een antropogene bodem, natte lemige 

zandbodem zonder profiel, natte en droge zandbodem met dikke antropogene humus. 

 

 Infiltratiegevoelige bodems (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

Door een toename aan bebouwing en verharding zal deze infiltratie verder bemoeilijkt worden. 

De nodige maatregelen dienen dan ook voorzien te worden om negatieve effecten op de 

infiltratie tot een minimum te beperken. Hemelwaterbuffering dient cf. de vigerende wetgeving 

voorzien te worden t.g.v. de bebouwing en verhardingen en de mogelijks daaraan gekoppelde 

hemelwaterrecuperatie. 

Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de 

ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de 

eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 

Het plangebied is grotendeels matig gevoelig voor grondwaterstromingen. Ten noord-oosten 

van het plangebied is het plangebied deels zeer gevoelig voor grondwaterstromingen. 

 
Legende 
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 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan 

geven tot een gewijzigd afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd 

afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke overstromingsgebieden, werd de 

winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 

bevaarbare waterlopen. Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de 

winterbedkaart. 

De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van het 

gebied te kunnen beoordelen. Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote 

hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en erosiegevoeligheid beïnvloedt. 

Het plangebied kent een overwegend vlak reliëf met hellingspercentages kleiner dan 0,5% en 

tussen 0,5 en 5%.  

 

 Hellingenkaart (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

 Legende 
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De erosiegevoeligheidskaart werd opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik 

te kunnen inschatten. Deze kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van 

oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 

Het plangebied is overwegend niet-erosiegevoelig. De erosiegevoeligheid is afhankelijk van 

het reliëf, de hoeveelheid neerslag, het bodemtype en het bodemgebruik. Een bebouwde of 

verharde zone zal meer weerstand bieden tegen erosie dan een braakliggend terrein. Een 

permanente invulling van de onbebouwde en onverharde ruimte zal een positief effect hebben 

op de erosiebeperking. 

 

 Erosiegevoelige bodems (Geopunt Vlaanderen, 2018) 

 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor 

de oppervlakte- en grondwaterhuishouding aan het licht. Niettemin komen er een aantal 

speciale aandachtspunten naar voor waar het RUP zoveel mogelijk aan tegemoet dient te 

komen. Eventuele potentiële nadelige effecten worden evenwel beperkt door volgende 

bepalingen: 

• er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de mogelijk 

overstromingsgevoeligheid van het plangebied, waarbij er voldoende ruimte wordt 

gegeven aan de aanwezige waterlopen 

• wat betreft de grondwaterstromingsgevoeligheid moeten de bevoegde instanties 

gecontacteerd worden voor: 

• een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waarbij in 

de aanleg van wegen wordt voorzien 

• en/of leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van 

gebouwen en de verharde oppervlakte van meer dan 1 hectare 

• en/of ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen en leidingen 

met een diameter tot 1 meter, bevat die dieper gelegen zijn dan 5 meter onder het 

maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van meer dan 100 meter 

• verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de 

afvoer van hemelwater en het concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; prioriteit moet 

uitgaan haar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering 

met vertraagde afvoer. 
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