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 PRUP Bruggenbeemd te Herentals 

 

Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het Kleinstedelijk gebied Herentals en in de 

vallei van de Kleine Nete. Het plangebied ligt aan het multimodaal knooppunt ‘stationsomgeving’, 

vlakbij het centrum van het Herentals en is daardoor een strategische locatie voor belangrijke 

stedelijke functies. Tegelijkertijd maakt het plangebied deel uit van de vallei van de Kleine Nete 

en van een beschermd stadsgezicht en betreft het een signaalgebied. Signaalgebieden zijn nog 

niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, 

industriegebied,..) die een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast.  

  

Het gebied tussen de Olympiadelaan en de spoorlijn is bestemd als woonuitbreidingsgebied en 

woongebied en ook de site van het ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth is bestemd als woongebied. 

Dit zijn de gebieden waarvoor wordt onderzocht of een bestemmingswijziging en/of specifieke 

inrichtingsvoorschriften nodig zijn om de visie op het gebied te realiseren en de hieraan gestelde 

kwaliteitseisen te garanderen. 

 

Dit PRUP is een actie in het gebiedsproject ‘Bruggenbeemd’, gecoördineerd door de provincie 

Antwerpen. Het doel van dit project in het algemeen is om ruimte te voorzien voor de 

groenblauwe dooradering en voor stedelijke ontwikkeling. In dit project wordt het geïntegreerd 

planningsproces ingezet om mogelijke varianten in ruimtegebruik, instrumenten, fasering, rollen 

en financiële aspecten af te wegen en uiteindelijk de bestemming te wijzigen en 

inrichtingsvoorschriften op te leggen zodat de meest wenselijke ontwikkelingsstrategie kan 

gerealiseerd worden. 

 

 

Voor u ligt het verslag van het participatiemoment kaderend binnen de publieke raadpleging van 

dit planningsinitiatief voor het PRUP ‘Bruggenbeemd’ te Herentals zoals gehouden te Herentals 

op 22 februari 2022.  

 

 

Voor meer informatie over het planningsproces kan u terecht bij:  

 

Provincie Antwerpen  

Dienst Ruimtelijke planning 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

 

ruimte@provincieantwerpen.be 

tel 03 240 66 23 

 

www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals  

mailto:ruimte@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals
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 Publieke Raadpleging  

 

De opmaak van een startnota is de eerste fase van het planningsproces. Gelijktijdig maakt het 

planteam ook een procesnota op. 

- De startnota: beschrijft over welk gebied het PRUP gaat, wat de provincie Antwerpen met 

het PRUP wil bereiken, welke alternatieven ze onderzoekt en hoe de milieueffecten van 

de verschillende planalternatieven worden onderzocht. 

 

- De procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief PRUP te komen, namelijk welke 

overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt, wat er gebeurt 

met de input van burgers. 

 
Beide documenten worden tijdens een publieke raadpleging aan de bevolking voorgelegd. 

Tijdens deze periode kunnen er suggesties, bedenkingen of opmerkingen worden geformuleerd 

op de startnota. 

 
De publieke raadpleging loopt van vrijdag 11 februari 2022 tot en met maandag 11 april 2022.  

 

Om de omwonenden en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om nadere vragen te kunnen 

stellen en om in dialoog te kunnen gaan met de provincie Antwerpen werd een infomarkt 

georganiseerd. Op deze infomarkt werd aan de hand van posters de inhoud van de start- en 

procesnota toegelicht.  

 

Gelet op de situatie in zake COVID-19 werd er gevraagd om van te voren een tijdslot te 

reserveren. Dit kon online via de webpagina van het PRUP 

www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals) of via het telefoonnummer 03 240 

66 23.  

Indien men geen tijdslot had gereserveerd maar wel de infomarkt wilde bezoeken, kon dit op 

het moment wanneer het aantal bezoekers het toelieten om aan de coronamaatregelen te 

voldoen.  

 

Datum:  dinsdag 22 februari 2022 - van 16:00 tot 21:00 

Locatie:  zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 te 2200 Herentals  

 

  

http://www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals
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 Aankondiging participatiemoment 

 

De infomarkt werd samen met de publieke raadpleging aangekondigd in het Belgisch Staatsblad 

(B.S. 8 februari 2022), op de website van de provincie Antwerpen, op de website en infoblad 

van de betrokken gemeente Herentals, in drie dagbladen (de Standaard, Het Nieuwsblad en 

Gazet van Antwerpen op 8 februari 2022) en via aanplakking in de betrokken gemeente 

Herentals. 

 

De startnota en procesnota zijn te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, in het 

Provinciehuis van de provincie Antwerpen en in het gemeentehuis van Herentals.  
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Figuur 3.1: bericht van publieke raadpleging 
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Figuur 3.2: foto aanplakking gele affiche gemeentehuis Herentals 
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Figuur 3.3: publicatie publieke raadpleging Belgisch Staatsblad 8 februari 2022 
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Figuur 3.4: aankondiging website provincie Antwerpen – deel 1 
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Figuur 3.5: aankondiging website provincie Antwerpen – deel 2 
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Figuur 3.6: kalenderitem website Provincie Antwerpen 
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Figuur 3.7 (1/2): nieuwsbrief Provincie Antwerpen 
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Figuur 3.7 (2/2): nieuwsbrief Provincie Antwerpen 
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Figuur 3.8: Aankondiging op website gemeente Herentals 
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Figuur 3.9: aankondiging infomarkt en publieke raadpleging infoblad gemeente Herentals 

 

 

 

 

 

 



Dossiernummer PRUP-2020-0003  

 

   
 
PRUP Bruggenbeemd te Herentals 
Verslag participatiemoment te Herentals van 22 februari 2022      

      17 
 

 

 
Figuur 3.10: publicatie Gazet Van Antwerpen dd. dinsdag 8 februari 2022, p. 34-35 
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Figuur 3.11: publicatie De Standaard dd. dinsdag 8 februari 2022, p. 20 - 21 
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Figuur 3.12: publicatie Het Nieuwsblad, dd. dinsdag 8 februari 2022, p. 6 - 7
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 4. Aanpak en verloop van het participatiemoment  

 

Het participatiemoment werd georganiseerd in de vorm van een infomarkt in de zaal ’t Hof te 

Grote Markt 41, 2200 Herentals.  

 

De infomarkt werd gehouden van 16.00 – 21.00 uur. Gelet op de situatie in zake COVID-19 

wordt er gevraagd om van te voren een tijdslot te reserveren. Dit kan online via de webpagina 

van het PRUP (www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals) of via het 

telefoonnummer 03 240 66 23. 

Indien men geen tijdslot had gereserveerd maar wel de infomarkt wilde bezoeken, kon dit op 

het moment wanneer het aantal bezoekers het toelieten om aan de coronamaatregelen te 

voldoen.  

 

Verschillende panelen met informatieve posters over het PRUP en het plangebied stonden 

opgesteld evenals een onthaalbalie.  

 

Ook was er een balie opgesteld waar men meer inhoudelijke vragen over het PRUP kon stellen.  

 

Er was een balie voorzien waar de bezoekers de inspraakformulieren kon vinden.  

 

Op verschillende plekken in de zaal hingen posters met een QR-code, waar men zich kon 

inschrijven op de nieuwsbrief. 

 

 

 
Figuur 4.1: poster met QR-code voor inschrijving nieuwsbrief 

 

Er was een stand voorzien waar er aan de bezoekers werd gevraagd om 2 vragen te 

beantwoorden namelijk: 

- Welke optie voor het gebied naast de Olympiadelaan verkies jij? 

- Welke optie voor de Olympiadelaan verkies jij? 

http://www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals
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Figuur 4.2: stand met vragen voor de bezoekers 

 

Het volgend projectteam stond de bezoekers te woord: 

 

 Katrijn Vercammen  Dienst Ruimtelijke Planning – Provincie Antwerpen 

 Kate Vanderstraeten  Dienst Ruimtelijke Planning – Provincie Antwerpen 

 Miranda Coppens  Dienst Ruimtelijke Planning – Provincie Antwerpen 

 

 

Er was ook een balie voorzien waar men vragen kon stellen over het gebiedsproject 

Bruggenbeemd.  

Daar konden ze hun vragen stellen aan: 

 Koen Eyskens  Dienst Gebiedsgericht Beleid – Provincie Antwerpen 

 

Er waren voor de infomarkt 35 personen ingeschreven. Er zijn 40 bezoekers geweest, waarvan 

9 personen zonder reservering. 4 personen zijn niet gekomen.  

 

Er werd 1 reactie ingediend op de infomarkt. 

 

Onder de bezoekers waren, voor zover zij zich kenbaar gemaakt hebben, bewoners van 

gemeente Herentals en lokale mandatarissen. 

 

Hierna volgt een verslag van de verschillende standen van de infomarkt. 
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 Stand 1: Onthaalbalie 

 

Bij de inkom konden bezoekers: 

 Een algemene inleiding krijgen over de opstelling en de opzet van de infomarkt. 

 Het inspraakformulier tegen ontvangstbewijs afgeven. Er werd tijdens de infomarkt 1 

inspraakformulier tegen ontvangstbewijs afgegeven. 

 Zich laten inschrijven op de nieuwsbrief. 

 Info over de duurtijd van de publieke raadpleging en hoe men een reactie kon indienen.  
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 Stand 2: Infopanelen 

 

In totaal werden er twee rijen van infopanelen opgesteld waar de 16 posters werden 

opgehangen. 

 

In de zaal zat een projectmedewerker om mensen te informeren, vragen te beantwoorden en 

om in dialoog te gaan over het PRUP.  

 

 

 
Figuur 5.1: infopanelen 

 

 

6.1. Inleidende posters 

Met de eerste posters duidden we de aanleiding tot de opmaak van het PRUP. 

 

Bij de opmaak van dit PRUP heeft de provincie Antwerpen ervoor gekozen om in te zetten op 

burgerparticipatie. We gaven een overzicht over het reeds gevoerde traject. Zo wil men tot een 

gedragen plan komen, met een meerwaarde voor iedereen. Ook gaven we een overzicht van 

welke processtappen hierna nog zullen gebeuren. 
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Figuur 5.2: infopanelen 
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Figuur 5.3: infopanelen: inleidende posters 
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Figuur 5.4: infopanelen: inleidende posters 

 

6.2. Inhoud PRUP 

Met de volgende posters gaan we meer in op de inhoud van het PRUP en de afbakening van het 

plangebied. 
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Figuur 5.5: infopanelen 
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Figuur 5.6: infopanelen 
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Figuur 5.7: infopanelen 
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Figuur 5.8: infopanelen 
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Figuur 5.9: infopanelen 
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Figuur 5.10: infopanelen 
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Figuur 5.11: infopanelen 
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Figuur 5.12: infopanelen 
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Figuur 5.13: infopanelen 
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Figuur 5.14: infopanelen 
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Figuur 5.15: infopanelen 

 

 

 

6.3. Afsluitende posters 

Met de laatste posters gingen we vooreerst dieper in op de publieke raadpleging en op de manier 

waarop mensen een reactie kunnen indienen.  
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Figuur 5.15: infopanelen 
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Figuur 5.16: infopanelen 
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 Stand 3: informatiebalie 

 

In de zaal zat een projectmedewerker om mensen te informeren, vragen te beantwoorden en 

om in dialoog te gaan over het PRUP.  

 

 

 Vragen participatiemoment  

 

 

Onderstaande vragen geven weer welke punten of thema’s er aan bod zijn gekomen. Deze 

vragen zullen samen bekeken worden met de reacties uit de publieke consultatie. 

 

Het antwoord op heel wat vragen is terug te vinden in de startnota of zal bijkomend uitgewerkt 

worden in de fase van scopingnota MER en (ontwerp) PRUP. 

 

Hieronder een bundeling van de vragen die werden gesteld: 

 

Vragen omtrent herlokalisatie voetbalclub en volkstuinen 

- Wat met de voetbalclub? Gaat deze moeten verplaatsen en op welke termijn?  

- Op welke termijn zal de herlokalisatie van de voetbalclub en de volkstuinen moeten 

gebeuren?  

 

Vragen omtrent het ziekenhuis: 

- Opmerkingen tijdens de participatie inzake nut van inplanting van ziekenhuis zijn 

onvoldoende beantwoord. Noodzaak van ziekenhuis op de site wordt door sommige in 

vraag gesteld. Is de herlocalisatie nodig? Sommige stellen dat de renovatie op de 

huidige site een betere optie is.  

- Zijn er geen andere alternatieven voor de inplanting van het ziekenhuis dan op deze 

site? Waarom wordt er in het locatieonderzoek van het ziekenhuis geen sites 

onderzocht waar er al bebouwing opstaat? Is er gekeken naar bvb. de koekjesfabriek of 

de Total site? 

- Wat gaat er met de oude site van het ziekenhuis gebeuren? Wordt dit een groengebied?  

 

Vragen omtrent de ontsluiting en mobiliteit: 

- Wordt er een tunnel voorzien  onder de spoorweg? 

- Wie gaat het verleggen van de weg betalen? Wie gaat de inrichting van het 

projectgebied betalen? Wat is de financiële haalbaarheid van het project?  

- De mobiliteit is nu al een probleem. Als er een groter ziekenhuis komt zal de 

problematiek alleen maar toenemen.  

 

Vragen omtrent betrokkenheid bij het ganse proces: 

- Vraag om betrokken te worden bij de besprekingen van herlocalisatie door de stad 

Herentals. 

 

Vragen omtrent andere acties in het plangebied of ruimer plangebied: 

- Vragen omtrent duidelijkheid en timing over herlocalisatie. 

- Welke acties lopen er nog in het plangebied? 

- Stand van zaken van de heraanleg van de Augustijnenlaan en onderdoorgang 

spoorweg. 

- Wordt de parking van het station verplaatst naar de noordkant?  

  

Procedurele vragen: 

- Vragen omtrent timing en verdere procedurestappen van het planningsproces.  
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- Vragen over wat er onderzocht gaat worden. 

- Is er al een keuze van scenario gemaakt?  

- Komen de posters online?  

 

Algemene vragen: 

- Worden er woningen in het plangebied voorzien? Worden deze door een private 

ontwikkelaar gerealiseerd? Een private ontwikkelaar kan mogelijks voor dynamiek in 

het gebied zorgen. 

- Waarom is er geen scenario waar er geen ontwikkelingen in het gebied worden voorzien 

en waar de hele site open en groen wordt gehouden?  

- Wordt het Vlietje doorgetrokken naar de Kleine Nete?  

- Wat is de betaalbaarheid van het project? 

- Waarom wordt er geen ruimte voor huizen voorzien i.p.v. voor het ziekenhuis? 

 

 

 

 

 

 

  



Dossiernummer PRUP-2020-0003  

 

   
 
PRUP Bruggenbeemd te Herentals 
Verslag participatiemoment te Herentals van 22 februari 2022      

      42 
 

 

 Persberichten 

 

Naar aanleiding van de publieke raadpleging en het infomoment verschenen de volgende 

persberichten. 

 

 
 

Figuur 9.1: Gazet van Antwerpen - dd. 9 februari 2022 –  

 
 



Dossiernummer PRUP-2020-0003  

 

   
 
PRUP Bruggenbeemd te Herentals 
Verslag participatiemoment te Herentals van 22 februari 2022      

      43 
 

 

 (PRUP) Bruggenbeemd Herentals : 
'Provincie Antwerpen zuinig ruimtegebruik 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan' 

 
HERENTALS  
08.02.2022 - 10.18u 
Door: Herman Gezelle 
 
'Bruggenbeemd ligt centraal tussen de Olympiadelaan, de spoorlijn en het centrum van de stad Herentals, 
dus ideaal voor stedelijke functies. 
Het is echter ook deel van de Netevallei en herbergt momenteel een voetbalclub, moestuinen, AZ 
ziekenhuis en bos. Een harmonieus evenwicht tussen stedelijke functies, recreatie, erfgoed, natuur en 
water, dat is het doel van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Bruggenbeemd Herentals. 
De provincie Antwerpen heeft de eerste documenten afgewerkt, waarin de resultaten van het 
participatietraject van 2018 verwerkt zijn, en legt die nu voor aan het brede publiek. 
Het gebied Bruggenbeemd in Herentals is deels aangeduid als woongebied en deels als 
woonuitbreidingsgebied, een reservezone voor woningen mocht daarvoor elders in de stad te weinig plek 
zijn. Je vindt er nu onder andere een voetbalclub, moestuinen, het ziekenhuis, de Kleine Nete en bos. 
Het is mogelijk om er de oude aarden stadsvesten opnieuw zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is ook 
een geschikte locatie voor het ziekenhuis, mocht dat in de toekomst kampen met plaatsgebrek. 
Met de opmaak van het PRUP Bruggenbeemd Herentals onderzoekt de provincie Antwerpen of en hoe de 
combinatie van al die ruimtevragers mogelijk is. 

https://nnieuws.be/sites/default/files/bruggenbeemd_20220209_image002.jpg
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Ze wil in ieder geval met het PRUP de aanduiding "woon- en woonuitbreidingsgebied" aanpassen zodat 
het gebied deels open kan blijven voor water en natuur, en deels ontwikkeld kan worden voor stedelijke 
functies. 
De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Bruggenbeemd Herentals zijn klaar. In de 
startnota staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en in de procesnota hoe ze het 
PRUP opmaakt. 
'We komen tegemoet aan de vraag naar open ruimte', zegt gedeputeerde Lemmens. 'De Kleine Nete krijgt 
meer ruimte om op een meer natuurlijke manier te stromen. We bekijken of we de Olympiadelaan kunnen 
verleggen om het open ruimtegevoel te vergroten. 
Als we dan ook de aarden stadsvesten opnieuw zichtbaar en toegankelijk maken, creëren we een 
symbolische onthaalpoort. Vermits de ligging vlakbij het station en het stadscentrum ideaal is voor verdere 
stedelijke ontwikkeling, voorzien we daarnaast ook een zone om te bebouwen. 
We denken daarvoor in eerste instantie aan het ziekenhuis, mocht hun huidige locatie te klein worden. We 
onderzoeken ook of er ondersteunende functies en/of woningen kunnen komen. 
Momenteel is er nog geen definitief plan maar we denken aan ongeveer 4 tot 5 ha bebouwing en 9ha 
open ruimte. Voor de publieke raadpleging nodigen we iedereen uit zijn mening te geven over de vijf 
voorliggende scenario's. 
In een volgende fase onderzoekt de provincie Antwerpen ook nog voor elk scenario de mogelijke impact 
op milieu en de financiële haalbaarheid. De stad zoekt alvast naar alternatieve locaties voor de 
moestuinen en de voetbalclub. 
 

Participatietraject 2018 

Reeds in 2018 verzamelde de provincie Antwerpen tijdens een participatietraject al heel wat suggesties, 
meningen, bedenkingen, twijfels en informatie over hoe het gebied er in de toekomst kan uitzien. 
Deze zijn in de startnota verwerkt. "Samengevat vonden de deelnemers aan de participatiemomenten het 
goed om langs de Kleine Nete een brede zone voor water en natuur te reserveren maar hebben ze 
bedenkingen bij het toelaten van nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
Ze behouden ook graag een plek voor de tuiniers en willen publieke toegang tot de groene long. 
Daarnaast willen ze meer duidelijkheid over welke maatregelen inzake mobiliteit nodig en haalbaar zijn", 
licht gedeputeerde Luk Lemmens toe. 
 

Volgende stappen 

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de stad 
Herentals en verschillende instanties. 
Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota 
verder uit te werken tot een scopingnota. 
Later, in de fase van het ontwerp-PRUP kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven 
over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat 
de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt. 
Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van het PRUP Bruggenbeemd Herentals? 
Raadpleeg dan regelmatig de website van de provincie Antwerpen op 
www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals. Je kunt je er ook abonneren op een digitale 
nieuwsbrief die je ontvangt telkens er nieuws is over de opmaak van dit PRUP. 
 

Gebiedsproject 

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het bredere samenwerkingsverband 'Bruggenbeemd'. De 
provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, 
het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaamse Departement Omgeving zetten samen hun 
schouders onder een kwalitatieve ruimtelijke invulling van de vallei van de Kleine Nete in Herentals. 
 

Hoe je mening geven? 

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van vrijdag 11 februari tot en met maandag 11 april 2022, kan 
iedereen zijn of haar mening over de startnota van het PRUP Bruggenbeemd Herentals geven. 
"We organiseren ook een infomarkt op dinsdag 22 februari. Je leest daar op posters een samenvatting 
van de nota's en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers. 

http://www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals
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Omwille van de coronamaatregelen moet je vooraf een tijdslot reserveren om de infomarkt te bezoeken. 
Dat kan online op www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals, per e-mail aan 
ruimte@provincieantwerpen.be of telefonisch op 03 240 66 23. 
Draag tijdens je bezoek een mondneusmasker, bewaar 1,5 meter afstand van anderen en respecteer de 
geldende coronamaatregelen. 

 
PRAKTISCHE INFO 
PUBLIEKE RAADPLEGING 
Wanneer? Van vrijdag 11 februari tot en met maandag 11 april 2022 
Waarover? Startnota, beschikbaar op www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals en 
op deze locaties: 
Ø provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel. 03 
240 66 23); 
Ø gemeentebestuur van Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals (tel. 014 28 50 50). 

 

INFOMARKT 

Wanneer? op dinsdag 22 februari 
Hoe bezoeken? Door op voorhand een tijdslot te reserveren: online op 
www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals, telefonisch op 03 240 66 23 of per e-mail 
aan ruimte@provincieantwerpen.be 
Waar? Zaal 't Hof, Grote Markt 41 in Herentals. 

 

 
 
Figuur 9.2: artikel in nnieuws online- dd. 9 februari 2022 - https://nnieuws.be/artikel/prup-bruggenbeemd-herentals-
provincie-antwerpen-zuinig-ruimtegebruik-provinciaal-ruimtelijk 
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