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1 Inleiding 

1	 Inleiding 

1.1	 Situering binnen de afbakening van het kleinstede
lijk gebied Geel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Het plangebied van het PRUP is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Geel, 
op de verbinding (Antwerpseweg/deel van de N19) tussen het centrum van Geel en 
de autosnelweg E313. Het plangebied van het PRUP is ligt buiten de westelijke ring 
rond Geel. 

– Kaart 1: Topografische kaart 

Figuur 1: ligging van plangebied in de omgeving en op stratenplan 

1.2	 Doelstelling van het RUP 

Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Antwerpseweg’ wordt opgemaakt in kader 
van de afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Geel. 
Dit PRUP moet voorzien in een herstructurering van een bestaand kleinhandelslint 
door een herbestemming naar zone voor grootschalige kleinhandel (huidige be
stemming is woongebied, KMO-zone en achterliggend agrarisch gebied). Bijzondere 
aandacht dient te gaan naar de mogelijke maatregelen die de toekomstige combina
tie primaire weg-handelslint kunnen ondersteunen en die kunnen vastgelegd worden 
in het PRUP. 
De ontsluitingsinfrastructuur wordt symbolisch aangeduid. Aanduiden van de han
delszone met voorschriften die clustering verder in de hand werken. Garanties in
bouwen voor bestaande, afwijkende functies. 

PRUP 7 - Antwerpseweg 	 IOK plangroep 3 



  

        

 

     

         
       

          
             
 

            
             

       
         

      
         

   
      
            

 
         

       
    

          
      

           
  

            
  

    

            
         

         
            

             
 

             
             

          
            

 
         

  
       

        
          

       

     

     

          
          

   
            

    
        

         
      

             
      

 
         

     
           

           
       

         
          

            
    

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

2 Planningscontext 

2.1 Ruimtelijk beleidskader op gewestelijk niveau 

–	 Delen van de gemeente Geel worden geselecteerd als structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied. Een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied kan be
schouwd worden als ‘goed uitgerust’. De afbakening van de kleinstedelijk gebie
den gebeurt door de provincie in nauw overleg met het Vlaams Gewest en de 
stad Geel. 

–	 Geel behorend tot het stedelijk netwerk op Vlaams niveau ‘De Kempische As’. 
De rol van het gebied ligt vooral in zijn industrieel-economische functie en in de 
ontwikkeling van de elkaar aanvullende (intensieve) toeristisch-recreatieve activi
teiten die door landschappelijke troeven kunnen worden gevaloriseerd. De ont
wikkelingsperspectieven, relevant voor PRUP Antwerpseweg zijn: 
–	 De voorzieningen dienen zoveel mogelijk afgestemd te worden op het belang 

van het stedelijk gebied. 
–	 De kleinhandel dient gebundeld te worden. 
–	 Er moet extra aandacht worden besteed aan de zorg voor collectieve en 

openbare ruimten. 
–	 Stedelijke natuurelementen dienen behouden en verder ontwikkeld te wor

den. 
–	 Het mobiliteitsprofiel van bedrijven en voorzieningen moet afgestemd worden 

op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. 
–	 Als stedelijk gebied wordt Geel aangeduid als economisch knooppunt. 
–	 Weginfrastructuur van belang voor PRUP Woon-werkpark: 

–	 R14, N19: Primaire weg II: heeft als hoofdfunctie een verzamelende functie 
op Vlaams niveau. 

–	 N19 en N71: Primaire weg I: heeft als hoofdfunctie een verbindende functie 
op Vlaams niveau, 

2.2 Ruimtelijk beleidskader op provinciaal niveau 

–	 De afbakening van het kleinstedelijk gebied Geel is opgenomen in de bindende 
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) en wordt met het 
PRUP uitgevoerd (bindende bepaling nr.42: “de provincie bakent in uitvoerings
plannen de kleinstedelijke gebieden af. Zij doet dit in overleg met de gemeente
besturen. Op dat moment brengt zij het aantal toe te bedelen woningen in het 
proces in”. 

–	 Het kleinstedelijk gebied Geel is onderdeel van de Kempische as. Om deze rol 
waar te maken is het nodig het kleinstedelijk gebied te verdichten. Dat houdt de 
omvorming in van de ‘open structuur’ tot een sterke kleinstedelijke structuur bin
nen de ring rond Geel. Het kleinhandelslint langs N19 moet bij deze structuur 
worden betrokken.  

–	 Structuurbepalende elementen van provinciaal niveau die relevant zijn voor 
PRUP Antwerpseweg zijn: 
– het kleinhandelslint langs N19 tussen Geel centrum en het Albertkanaal 

–	 Antwerpseweg (N19) wordt beschouwd als een kleinhandelsconcentratie die 
vermoedelijk ruimtelijk samenhangt met een stedelijk gebied (type II). Het ont
wikkelingsperspectief hiervan moet binnen het afbakeningsproces bepaald wor
den. 

2.3 Ruimtelijk beleidskader op gemeentelijk niveau 

Algemene ontwikkelingsperspectieven, relevant voor PRUP Antwerpseweg 
(macro-/mesoschaal) 
–	 Binnen het RSPA wordt er voor kleinstedelijke gebieden en economische 

knooppunten (pakket 3) een taakstelling voorzien. Vanuit het GRS worden de 
volgende voorwaarden gekoppeld (suggestief): 
–	 Bijkomende bedrijvigheid in de buurt van de kern van Geel ontwikkelen: bin

nen afbakening kleinstedelijk gebied Geel. 
–	 Bijkomende handelsbedrijvigheid moet ontsloten worden via de Antwerpse

weg. 
–	 Bijkomende bedrijvigheid moet in evenwicht zijn met haar omgeving (wonen, 

recreatie, natuur, landbouw, beperkt ruimtegebruik,…): leefbaarheid staat 
voorop. 

–	 Het PRUP Antwerpseweg ligt volgens het GRS in de hoofdruimte ‘Geel en om
geving’. Hier worden volgende ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld m.b.t. 
het PRUP Antwerpseweg: 
–	 Antwerpseweg met duidelijke afbakening en mengvorm KMO – kleinhandel, 

niet concurrentieel met de centrumhandel (suggestie naar provincie). 
–	 Vandaag is de Antwerpseweg op het gewestplan deels woonzone en deels 

KMO-zone. Binnen de KMO-zone liggen er een aantal zaken met een zuivere 
handelsfunctie zonder bedrijvigheid (moeilijkheden op vlak van stedenbouwkun
dige vergunningen). Binnen de woonzone liggen tevens een aantal bedrijven 
(moeilijkheden door beperkte diepte van woonzone). Binnen het GRS wordt er 
voorgesteld om deze om te vormen tot één zone met een mengvorm van KMO- 
en kleinhandel (complementair aan centrum). 

4	 IOK plangroep PRUP 7 - Antwerpseweg 



  

       

        
  

          
          

  
          

    
           

      
        

           
           

        
      

          
          

          

        
         

          
 

    

      

           
           
          

       
        

         
        

2 Planningscontext 

In het GRS worden specifieke ontwikkelingsperspectieven m.b.t. de Antwerp
seweg gegeven (microschaal) 
–	 Afbakeningsdeel kleinstedelijk gebied: er wordt voorgesteld om de as Antwerp

seweg tot aan Vogelzang, mee op te nemen in het structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied Geel. 

–	 Afbakeningsdeel buitengebied: de kern van Punt wordt voorgesteld als behoren
de tot het buitengebied (vanaf grens Vogelzang). 

–	 De as, bepaald door de Antwerpseweg wordt verder ontwikkeld (zijnde het deel
gebied dat voorgesteld wordt als behorende tot het kleinstedelijk gebied) als een 
kleinhandelslint met integratie van reeds bestaande en/of geplande elementen 
(mengvorm handel en KMO). Bij wijze van RUP zal een aantal bestemmingsbe
perkingen voorgesteld moeten worden teneinde te vermijden dat de toe te laten 
handelsactiviteiten in dit gebied geen negatieve concurrentie kunnen veroorza
ken voor het detailhandelsareaal van het centrum van Geel. 

–	 Echter moet de N19 doorgaand verkeer (verbeterde structurering primaire weg 
N19, zoals voorgesteld in streefbeeld) toelaten en worden de handelszaken en
kel via parallelwegen ontsloten. (zie voorstellen zoals besproken in verkeers- en 
vervoersstructuur). 

–	 Bestaande zichten naar het achterliggende landschap moeten behouden blijven. 
–	 De kleine landschapselementen in het achterliggende landschap moeten ver

sterkt worden zodoende de visuele hinder naar de Antwerpseweg vanuit het 
achterland beperkt blijft. 

2.4 Streefbeeldstudie N71-R14-N19 

Figuur 2: Streefbeeld N19-R14-N71, conform verklaard d.d. 19/02/2009 

Het streefbeeld voor de N19/R14/N71 voorziet voor de N19 2x2 rijstroken, waarbij 
langs weerszijden tussen de R14 en Klaverhei ventwegen voorzien worden om de 
lokale functies te bedienen. Gekoppeld hieraan worden een aantal kruispunten met 
de N19 geknipt, waaronder het kruispunt met Kremer. Tussen R14 en Klaverhei, die 
ongelijkgronds aangesloten worden, blijft enkel de aansluiting met Wolfsbossen 
behouden, eveneens als ongelijkgrondse kruising. Ter hoogte van Kremer wordt 
aanvullend nog een fietserstunnel onder de N19 door voorzien. 

PRUP 7 - Antwerpseweg 	 IOK plangroep 5 



  

        

    

   

  

     

 
         

           
           

       
           

          
       

          
              

  
             

          
   

              
        

         
            

               
     

        
            

          
           
            

              
           

              
 

      
          

         
       

       
        

       
        

      
      

         
  

 

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

3 Beschrijving van het plangebied 

3.1 Bestaande feitelijke toestand 

3.1.1 Afbakening plangebied 

Figuur 3: afbakening plangebied op gewestplan 

PRUP Woon
werkpark 

Het plangebied is afgebakend volgens de gegevens uit vooronderzoek van de Afba
kening van het KSG Geel, en bevat de bestemmingen woongebied, gebied voor 
KMO en ambachtelijke bedrijven en agrarisch gebied zoals voorzien op het gewest
plan. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 40 ha. 
Voor de afbakening van het plangebied werd uitgegaan van een 100m–grens ten 
opzichte van de Antwerpseweg (huidige diepte van de KMO-zone). Deze diepte 
wordt noodzakelijk geacht in functie van de gewenste ontwikkelingen (grootschalige 
detailhandel). Bestaande bedrijven waarvan de bebouwing nu al (deels) dieper zit 
dan de 100 m worden meegenomen in het RUP (+ ruimte voor een buffer), indien 
het vergunde bebouwing betreft. 
Ter hoogte van de straat Vogelzang, volgt de grens van het PRUP en van het klein
stedelijk gebied de gewestplangrens tussen het woongebied van Vogelzang en de 
KMO-zone op de Antwerpseweg. 

De afbakening van het plangebied is in de meeste gevallen gedaan tot op een per
ceelsgrens. Indien hierdoor kleine restzones KMO-zone cf. gewestplan behouden 
blijven (grootte-orde maximaal 10-15 meter), gaat dit over bestaande niet-ingevulde 
stukken van. Op deze stukken heeft het PRUP geen invloed. Deze restzones bezit
ten ook geen waarde meer om in functie van bedrijfigheid nog in te vullen en zullen 
net als hun huidig gebruik landbouw blijven. 
Het kruispunt N19-R14 (met omliggende eigendommen) werd niet mee opgenomen 
in dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit kruispunt zal wellicht in een latere fase aange
pakt worden. Indien MOW-AWV een duidelijke toekomstvisie heeft voor het kruis
punt en indien voor de heraanpassing van het kruispunt een ruimtelijk uitvoerings
plan vereist is, zal dit plan opgemaakt worden volgens de voorziene procedures. 
Het ontbreken van een visie en een juridische regeling voor de locatie waar de Ant
werpseweg aansluit op de stedelijke ring volgt niet uit het PRUP “Antwerpseweg”, 
maar volgt uit het feit dat over de toekomstvisie voor het kruispunt nog geen duide
lijkheid bestaat. 

3.1.2 Beschrijving van de bestaande feitelijke toestand 
De betreffende zone langs de Antwerpseweg bevat diverse functies en functioneert 
al grotendeels als handelslint. Naast zuivere kleinhandel komen ook woningen, 
woningen met kleinhandelsfunctie, grootschaligere handel, kleinhandel met atelier 
(productieruimte), bedrijvigheid met verkoopsfunctie (garages), en diensten voor. 
Het gaat o.a. over: sanitair/verkoop van badkamers, interim-kantoor, elektronica
componenten, verkoop matrassen en lattenbodems, teak meubelen, speelgoedwin
kel, verf en behang, papierhandel, kledingwinkels (C&A, E5), interieurinrichting, 
schoenwinkel, elektrische huishoudtoestellen (Harense Smid), autobanden, Hubo, 
verkoop kachels, antiek, verlichtingswinkel, supermarkt (Colruyt), computerwinkel, 
dierenspeciaalzaak, TV en hifi (Eldi), keukens, bank, frituur, automaat wegrestau
rant, autogarages, tuincentrum. 

6 IOK plangroep PRUP 7 - Antwerpseweg 
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Figuur 4: Bestaande functies kleinhandelslint Antwerpseweg (voorstudie 
KSG Geel – GRS Geel) 

De handel en bedrijvigheid zijn geconcentreerd binnen de gewestplanbestemming 

-

3 Beschrijving van het plangebied 

KMO (centrale deel van het lint), maar komt ook meer noordoostelijk (aansluiting 
met de R14/ring) voor. 
Bijkomend is er de functie van de N19/Antwerpseweg (2x1 met middenberm), een 
primaire weg waar doorstroming van het verkeer belangrijk is (richting E313), maar 
welke conflicteert met het bestemmingsverkeer in functie van de activiteiten langs 
de N19. 
In het plangebied zijn een 20-tal woningen aanwezig. In de KMO-zone cf. het ge
westplan zijn een 4-tal zones nog niet ingevuld en op dit moment in landbouwge
bruik (blauwe zones in Figuur 5). Het achterliggend agrarische gebied cf. het ge
westplan ten zuiden van de Antwerpseweg wordt voor een beperkt deel effectief 
voor landbouw gebruikt (gele zones in Figuur 5). In het plangebied zijn een beperkt 
aantal natuurelementen aanwezig (bosperceel, kleine landschapselementen). 
Het achterliggend agrarische gebied ten noorden van de Antwerpseweg bevat enke
le zonevreemde functies (paarse zones in Figuur 5). 

Figuur 5: Ligging plangebied PRUP Antwerpseweg op de luchtfoto (2007) 

Ruimtelijke kenmerken 
–	 De N19 functioneert als een ongestructureerd handelslint langs een primaire 

weg waar naast zuivere kleinhandel ook woningen, woningen met kleinhandels
functie, kleinhandel met atelier (productieruimte), bedrijvigheid met verkoops
functie en bedrijvigheid voorkomen. Een deel van het achterliggende agrarisch 
gebied is in landbouwgebruik (ten zuiden van de Antwerpseweg), een deel is al 
ingenomen door de bedrijven (ten noorden van de Antwerpseweg). Een aantal 
percelen in woongebied zijn onbebouwd, een aantal percelen zijn in agrarisch 
gebruik. 

–	 Praktisch alle functies hebben een individuele, rechtstreekse toegang tot de 
N19. 

–	 De bouwtypologie en inplanting van de gebouwen verschilt van perceel tot per
ceel. 

–	 Op de N19 is er een conflict tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer 
in functie van de activiteiten langs de Antwerpseweg. 

Zie ook beschrijving van de bestaande feitelijke toestand. 

Fysisch systeem 
Het onderzoeksgebied is niet in een watergevoelig gebied gelegen, er worden geen 
problemen verwacht m.b.t. de watertoets. 

OK plangroep 7 



  

        

  
           
 

        
     

   

       

      
      
   
         
  

 
          

        

          
            
  

      

              
        

           
     

 

 
 

 
  

 
 

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

Natuur en landschap 
Het betreffende gebied is grotendeels bebouwd en,/of verhard. Er zijn geen speci
fieke natuurwaarden. 
De Landschapskaart van de Provincie Antwerpen geeft visueel waarneembare 
landschapselementen en landschapskenmerken met (cultuur)historische invalshoek 
weer op één kaartbeeld. 

Figuur 6:	 provinciale landschapskaart onderzoeksgebied Antwerpseweg en 
omgeving 

Volgende elementen worden weergegeven voor het onderzoeksgebied:  
– fysisch systeem: kleine beken 
– natuur- en cultuurlandschap: plaggenbodems 
– nederzettingsgeografie: op de rand van agglomeratie Geel 
– Antwerpseweg: steenweg 1775-1850 

Het betreffende gebied is grotendeels bebouwd. Het achterliggend landschap is wel 
waardevol (landbouwgebied met houtkanten en bomenrijen op de perceelsgrenzen). 

Landbouw 
Een deel van het achterliggende agrarisch gebied is in landbouwgebruik (ten zuiden 
van de Antwerpseweg), een deel is al ingenomen door de bedrijven (ten noorden 
van de Antwerpseweg). 

Figuur 7: Ligging herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) 

In functie van de percelen in landbouwgebied wordt in Figuur 7 de ligging van de 
Herbevestigde Agrarische Gebieden (HAG’s) weergegeven. Hieruit blijkt dat twee 
zones in landbouwgebruik in het HAG ligt, evenals de achterliggende uitbreiding bij 
twee bedrijven ten noorden van de Antwerpseweg. 

landbouwgebruik 
in KMO-zone 

landbouwgebruik in 
agrarisch gebied 

zonevreemde 
bedrijvigheid in 
agrarisch gebied 

grens herbevestigd 
agrarisch gebied 
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3 Beschrijving van het plangebied 

Wonen 
In het plangebied zijn een 20-tal woningen aanwezig. In de bestaande toestand is er 
voor de bewoners van het gebied door het doorgaande verkeer en de inrichting van 
het gebied hinder op het vlak van geluid, trillingen, licht, lucht,… 
De bestaande woonkwaliteit van de woningen aan de Antwerpseweg/N19 is niet 
ideaal. Er is de doortocht van veel en zwaar verkeer en alle perceelsontsluitingen 
geven rechtstreeks uit op de Antwerpseweg/N19. 

Bereikbaarheid 

Multimodale ontsluitingsmogelijkheden 
–	 De N19/Antwerpseweg is een primaire weg I die net voorbij Geel punt aantakt op 

de E313. Anderzijds is er een aantakking op de R14 en de N71. 
–	 Langs de N19 lopen enkele buslijnen op de verbinding Aarschot-Turnhout. Bin

nen het onderzoeksgebied liggen op 3 plaatsen bushaltes (telkens langs weers
zijde van de Antwerpseweg). 

–	 Langs de Antwerpseweg loopt een functionele fietsroute. Langs Standonk, tus
sen de bestemmingen woongebied en KMO-zone loopt dwars over de Antwerp
seweg een recreatieve fietsroute. 

–	 In de MER-screening werd berekend dat, rekening houdend met realisatie van 
de fly-over te Geel-West, de nieuwe noord-zuidverbinding N19g in de Kempen, 
en minder hindermaatregelen i.f.v. de fly-over, zich beperkte afwikkelingspro
blemen stellen op de N19 komende vanaf de E313 in de rijrichting van Geel
centrum. De verzadigingsgraad overschrijdt hier nipt de 80%. Dit impliceert een 
vertraagde doorstroming op de N19 richting Geel-centrum. 

Dwarsprofiel Antwerpseweg 
–	 Het dwarsprofiel van de Antwerpseweg heeft (gemiddeld) ongeveer een breedte 

van 35m, en is als volgt opgebouwd: 
–	 2x2-weg met middenberm (de 2 rijstroken zijn per rijrichting, behoudens nabij de 

kruispunten, teruggebracht naar 1 rijstrook) 
–	 langs weerszijden van de weg een aanliggende strook met parkeermogelijkheid 

(langsparkeren) en bushaltes 
–	 langs weerszijden van de weg ligt een daarnaast een vrijliggend eenrichtings

fietspad 
De naastliggende figuur maakt dit duidelijk. 

3.1.3 Kaarten en fotoreportage 
–	 Kaart 2: Orthofoto 
–	 Kaart 3: fysisch systeem 

Figuur 8: bestaande dwarsprofiel Antwerpseweg 

35m 

3.2 Juridisch kader en planologische randvoorwaarden 

In onderstaande tabel op volgende bladzijde zijn het juridisch kader en de planologi
sche randvoorwaarden opgenomen. 
–	 Kaart 5: bestaande juridische toestand: sectoraal-juridisch kader 

PRUP 7 - Antwerpseweg 	 IOK plangroep 9 



  

        

       

  

              
        

       
   
 
   
 
 
  
 
 

 

    
     
      
   
    

 

 

                         
       

 

 

  

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het PRUP 

Planologische randvoorwaarden 

Gewestplan Binnen de grenzen van het plangebied zijn volgende bestemmingen, volgens het gewestplan Herentals-Mol, aanwezig: woongebied, 
gebied voor KMO en ambachtelijke bedrijven en agrarisch gebied. 

RUP/BPA / 

Verkavelingen Er liggen verschillende verkavelingen langs de Antwerpseweg (dossiernr. gemeente): 
– 1596 (langs Maal) 
– 1222 
– 1551 en 1551C 
– 1283 
– 468 
– 0036 (vervallen) 
– 0045 
– 0567 

Mobiliteit 

Buurtwegen – Buurtweg nr. 39 (maal) 
– Buurtweg en voetweg nr. 112 
– Buurtweg nr. 42 (Standonk en Vogelzang) 
– Buurtweg nr.34 (Meeuwstraat) 
– Buurtweg nr. 146 (Wolfsbossen) 

Rooilijnen 

Landbouw 

Ruilverkaveling / 

Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Een deel van de gronden in het onderzoeksgebied is in landbouwgebruik (6 zones), 2 ervan liggen in HAG. Twee zones in HAG be
staan momenteel uit bestaande uitbreidingen achteraan bestaande bedrijven. 

Landschap 

Beschermd monument / 

Beschermd landschap, dorpsgezicht, / 

10 IOK plangroep PRUP 7 - Antwerpseweg 



     

       

       

              
                  

        

  

 

  

  

  

 

 

 

                 
             

              
 
 

3 Beschrijving van het plangebied 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het PRUP 

stadsgezicht 

Erfgoedlandschappen Het onderzoeksgebied bevat zowel sterk potentiële (gunstige profielen, gunstige drainage en bewaringstoestand) als zwak potentiële 
terreinen (natte terreinen met slechte bewaring). Ten zuiden van de N19 werd begraving uit de metaaltijden vastgesteld. Indien wer
ken worden uitgevoerd dan is een oriënterend vooronderzoek aangewezen. 

Inventaris onroerend erfgoed / 

Natuur 

Vogelrichtlijngebied / 

Habitatrichtlijngebied / 

Gebieden van VEN/IVON / 

Natuurreservaten / 

Fysisch systeem 

Waterloop / 

Beschermingszone grondwaterwinning / 

Overstromingsgevoelig gebied / 

Andere 

Voorkooprecht / 

Ruimtelijke veiligheidsrapportage Het onderzoeksgebied is gelegen in de mogelijke invloedssfeer (2 km) van twee hoogdrempelige SEVESO-bedrijven langs het Albert
kanaal (Transfurans Chemical en Praxair). Aangezien verwacht wordt dat deze bedrijven een omgevingsveiligheidsrapport hebben 
opgesteld, wordt ook verwacht dat de effecten ten opzichte van het onderzoeksgebied bij de dienst VR gekend zijn 

PRUP 7 - Antwerpseweg IOK plangroep 11 



  

        

   
        

           
         

         
        

          
             

          
         

         
             

         
         

           
          

   

            
          

      
  
           
 

         
        

            
         

              
        

         
           

         

  

  
            
  

         
         

      
         

          
 

 
           

          
  

          

         
         

         

 
           

   

        

            
        

       
           

          
         

          
           

          

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

4	 Afwegingselementen en randvoorwaarden 
Het merendeel van de afwegingselementen en randvoorwaarden wordt aangereikt 
vanuit de conclusies van de planMER-screening. In deze conclusies van de scree
ning worden, indien relevant, mitigerende maatregelen vermeld, waarbij een onder
scheid gemaakt wordt tussen ‘maatregelen’, die als essentieel worden beschouwd, 
en ‘aanbevelingen’. In de planMER-screening wordt geen uitspraak gedaan over het 
geijkte instrument dat de implementatie van de essentiële maatregelen of aanbeve
lingen kan garanderen (tenzij hierover in deze fase al uitsluitsel kan zijn). M.b.t. de 
doorvertaling van de maatregelen en aanbevelingen naar de PRUP-fase wordt als 
uitgangspunt gehanteerd dat de essentiële maatregelen doorvertaald worden in de 
stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP, voor zover deze een ruimtelijke 
component hebben. Indien dit niet het geval is dan wordt ervan uitgegaan dat de 
nodige stappen (binnen een ander beleidsdomein) worden genomen. Deze stappen 
worden opgenomen in de toelichtingsnota bij het PRUP in overleg met de bevoegde 
instantie. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven, met eerst de globale conclusies van de 
milieuscreening (op basis van conclusies MER-cel) en later een focus per thema. 

4.1	 Globale conclusie milieuscreening 

Door het PRUP Antwerpseweg wordt een zone die feitelijk al een handelszone is, 
juridisch herbestemd naar deze bestemming. Tegelijk wordt de zone ruimtelijk ge
herstructureerd zodat op termijn een meer kwalitatief en duurzaam ruimtegebruik tot 
stand kan komen. 
Door realisatie van het RUP worden geen significante negatieve effecten op het 
milieu verwacht. 
Bijkomend kan de ontsluiting verbeterd worden indien ventwegen voorzien worden 
die het bestemmingverkeer scheiden van het doorgaand verkeer (de ruimte hiervoor 
wordt voorzien in het PRUP, de aanleg is een gewestelijke bevoegdheid). In verge
lijking met de referentiesituatie worden daarom eerder positieve effecten verwacht. 
De beslissing van de dienst MER is in bijlage bij het RUP gevoegd. De screenings
nota is raadpleegbaar via de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be). 
Bij de onderstaande disciplines, die overeenkomen met de onderzochte disciplines 
in de screening, worden de maatregelen en aanbevelingen uit de screening opge
somd. De maatregelen uit screening zijn in het RUP ingewerkt. 

4.2	 Fysisch systeem 

Conclusie uit screening 
Er zijn geen significante effecten te verwachten op het milieu, mits inachtname van 
de volgende maatregelen: 
–	 Het onderzoeksgebied is matig gevoelig voor grondwaterstromingen. Bij vergun

ningverlening dient te worden toegekeken dat de grondwaterstromingen niet be
lemmerd worden. Voor ondergrondse constructies dient te worden toegezien dat 
deze volledig ondoorlatend worden voorzien, zodanig dat er geen permanente 
bemaling ontstaat. Door naleving van de watertoets worden hiervoor geen pro
blemen verwacht. 

Bijkomende aanbevelingen 
Bij herstructurering van de zone kunnen in het PRUP bovendien bijkomend sowieso 
voorwaarden worden opgelegd m.b.t. de afvoer van hemelwater (conform de gel
dende reglementeringen hieromtrent). 

Doorvertaling van de conclusies van de planMER-screening naar het PRUP -
motivatie 
Alle voorwaarden m.b.t. het watersysteem worden – voor zover passend binnen een 
RUP - verordenend opgelegd in het PRUP. De belangrijkste is: 
–	 dat de voorwaarden inzake integraal waterbeheer verordenend worden vastge

legd 

De overige aspecten dienen gestuurd vanuit een flankerend beleid, zoals ook aan
gegeven in de screening. 

4.3	 Fysisch systeem – elementen ten behoeve van de 
watertoets 

Een gedetailleerde analyse in functie van de watertoets is uitgevoerd onder de dis
ciplines bodem/water van de planMER-screening. Voor de belangrijkste conclusies 
met doorvertaling naar het PRUP wordt verwezen naar punt 4.2. 
Of het afleveren van vergunningen en de bouwwerken die hiermee gepaard gaan 
(aanleg nieuwe infrastructuur) een impact heeft naar watersysteem, dient bij een 
vergunningsaanvraag in functie van de watertoets verder worden bekeken. Ver
wacht wordt dat dit enkel tijdelijke effecten zullen zijn. 
Op basis van de getoetste elementen en watertoetskaarten kan voor de voorziene 
ingrepen een gunstige beoordeling gebeuren met betrekking tot de watertoets, mits 

12	 IOK plangroep PRUP 7 - Antwerpseweg 
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het in acht nemen van de aangehaalde aanbevelingen en randvoorwaarden m.b.t. 
het naleven van de regelgeving terzake. 

4.4 Mobiliteit 

Conclusie uit de planMER-screening 
Er zijn geen significante effecten te verwachten op het milieu, mits inachtname van 
de volgende maatregelen: 
–	 Realisatie van de acties uit het conform verklaarde streefbeeld N19/R14/N71 

vormen een absolute voorwaarde voor een verdere invulling van het kleinhan
delslint. Hetzelfde geldt voor de vooropgestelde ingrepen op de R14. 

–	 De verdere invulling van PRUP Antwerpseweg wordt eveneens gekoppeld aan 
noodzakelijke infrastructurele maatregelen op de R14 (cfr. cumulatief effect mo
biliteit). 

–	 Vermits de realisatie hiervan wellicht op langere termijn zal gebeuren, is het van 
belang dat op korte termijn de ontwikkelingen op Antwerpseweg in de hand wor
den gehouden (bijv. spreiden van de verkeersdruk - bijv. handelszaken die bui
ten de piekmomenten kunnen werken). 

Verder kunnen volgende aanbevelingen gedaan worden om (niet-significante) effec
ten verder te milderen: 
–	 Er dient specifieke aandacht te gaan naar de locatiekeuze, inrichting en veilig

heid van de ventwegen (aantakkingspunten, keerpunten, onderdoorgangen) op 
de Antwerpseweg. De ruimte hiertoe moet voorzien worden in het PRUP zodat 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de aanleg van de ventwegen niet hypo
thekeren. 

–	 De infrastructuur voor bushaltes en fietspaden moet maximaal geïntegreerd 
worden in het ontwerp van Antwerpseweg. 

–	 Gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur wordt gestimuleerd, bijv. parkings 
voor een cluster van handelszaken/bedrijven. 

–	 De inrichtingseisen voor de hoofdweg en ventweg worden afgestemd op het 
gebruik ervan. 

–	 Versterken van alternatieve vervoerswijzen op schaal van het gehele kleinstede
lijke gebied Geel. 

4 Afwegingselementen en randvoorwaarden 

Beknopte kwantificering van de mobiliteitsproblematiek en gewijzigde ontslui
ting cf de screening 

Kwantificering mobiliteitsproblematiek 
Ongeveer 10 ha bruto langs de Antwerpseweg (binnen het PRUP Antwerpseweg) 
bestaat uit vrijliggende of deels vrijliggende percelen, welke op termijn ontwikkeld 
kunnen worden. In de MER-screening werd berekend dat bij een volledige invulling 
met handelsfuncties (worst case) er een bijkomende verkeersintensiteit van 1890 
pae/u in de avondspits zou zijn (ter vergelijking: in de huidige situatie is er een in
tensiteit van ruim 2.000 pae/u in de avondspits). In de MER-screening wordt expli
ciet opgemerkt dat deze verkeergeneratie geldt bij een maximale ontwikkeling van 
het PRUP. Het PRUP Antwerpseweg wordt immers opgemaakt in functie van de 
bevestiging van het bestaande handelslint, waarbij een eventuele verdichting van 
het handelslint mogelijk is. In de praktijk zal de verdichting echter een geleidelijk 
proces zijn (op (zeer) lange termijn) waarbij mogelijk de volledige verdichting zoals 
theoretisch berekend niet gehaald wordt (bewijs hiervan is het aantal nog niet inge
vulde percelen). 
Vermits echter in de referentiesituatie (die al wel rekening houdt met de realisatie 
van de N19g, de Fly-over en de minder hindermaatregelen) de limiet voor een vlotte 
afwikkeling op de N19 vanaf de E313 richting Geel al bereikt is, betekent dit dat de 
restcapaciteit richting Geel maatgevend is voor beide richtingen en dat het klein
handelslint met de huidige kruispuntconfiguraties en lichtenregelingen slechts een 
beperkte ontwikkelingsmarge heeft. 
De MER-screening stelt dat de realisatie van de acties uit het conform verklaarde 
streefbeeld N19/R14/N71 een absolute voorwaarde vormen voor een verdere invul
ling van het kleinhandelslint. Deze acties betreffen de realisatie van ventwegen en 
het reduceren van de uitwisselingspunten tussen N19 en de ventwegen tot 3 (onge
lijkgrondse) punten: R14, Klaverhei en Wolfsbossen. 

Effect van een gewijzigde ontsluiting op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 
Deze wijziging van de ontsluiting van Antwerpseweg/N19, heeft volgend effect op de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid: 
–	 Het voorzien van ventwegen langs de N19 wijzigt het huidige ontsluitingssys

teem in die zin dat het bestemmingsverkeer (in functie van de handelszone) 
ruimtelijk gescheiden wordt van het doorgaand verkeer op de Antwerpseweg. 
Deze ingreep creëert een gunstigere verkeerskundige situatie ten opzichte van 
de referentiesituatie: 

–	 De doorstroming op de hoofdweg kan beter gegarandeerd worden, omdat het 
bestemmingsverkeer hier wordt weggehaald. Het systeem zorgt dus potentieel 
voor een betere verkeersafwikkeling op de Antwerpseweg. 

–	 Door het PRUP wordt een verhoging van de verkeersveiligheid verwacht. Het 
bestemmingsverkeer (met afslaande bewegingen van en naar de functies langs 
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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

de N19) wordt gescheiden afgewikkeld van het doorgaand verkeer, zodat het 
aantal potentiële conflictpunten tussen beide herleidt wordt tot de aantakkings
punten van de ventwegen op de Antwerpseweg. Momenteel zijn er over de hele 
lengte van de Antwerpseweg potentieel conflicten tussen doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer mogelijk doordat quasi elk perceel een rechtstreekse 
erfontsluiting heeft. Ook voor de fietsers langs de Antwerpseweg wordt, door een 
oordeelkundige inpassing van de fietspaden in het ontwerp, een verhoging van 
de verkeersveiligheid (betere bescherming) verwacht. De bushaltes moeten 
eveneens in het totaalontwerp geïntegreerd worden, waarbij de beveiliging van 
de busgebruiker een belangrijk aandachtspunt is. 

–	 Op de ventwegen en de ‘hoofdweg’ kunnen aparte snelheidsregimes en inrich
tingen voorzien worden. Een groenstructuur kan de verschillende onderdelen 
van de weg (hoofdweg, ventweg, fietspaden,…) belijnen en/of verbinden. Door
dat op de ventwegen de snelheid minder van belang is, kan de inrichting meer 
afgestemd worden op de aanliggende functies (de focus hoeft niet hop het ver
keerskundige karakter te liggen), wat de verkeersleefbaarheid ten goede komt. 

–	 Momenteel bestaat het dwarsprofiel van de Antwerpseweg uit een 2x2 rijweg 
(waarvan per rijrichting meestal 1 rijstrook beschikbaar is) met middenberm en 
gescheiden fietspaden. In uitvoering van het PRUP zal een 2x2 (met midden
berm) voorzien worden, met daarnaast een systeem met ventwegen (met tussen 
de ventweg en de ‘hoofdweg’ eveneens een berm). 

Parkeren cf de screening 
Het aantal te voorziene parkeerplaatsen is moeilijk in te schatten, vermits dit sterk 
afhankelijk is van het type grootschalige kleinhandel (bijv. grootschalige kleinhandel 
dat eerder lagere of net hogere verkeersintensiteiten genereert; mogelijk vallen 
piekmomenten van verschillende grootschalige kleinhandelszaken niet samen,…). 
Parkings in functie van bedrijvigheid worden maximaal gemeenschappelijk voorzien. 
Bij realisatie moeten de nodige parkeerplaatsen op eigen perceel voorzien worden 
(bij voorkeur gemeenschappelijk in bijv. een ondergrondse parking bij grotere pro
jecten of bijv. 2 aan 2 of per cluster op de perceelsgrens zodat dubbel gebruik mo
gelijk wordt en ruimte wordt uitgespaard.). In ieder geval is het niet de bedoeling dat 
de parkeerdruk wordt opgevangen op het openbaar domein. 

Voorafgaande beschouwingen m.b.t. de complexiteit van de mobiliteitspro
blematiek 
Het is onmogelijk om een eenduidige relatie te leggen tussen mogelijke ontwikkelin
gen binnen het PRUP Antwerpseweg enerzijds en mobiliteitseffecten anderzijds. De 
mobiliteitsproblematiek is immers afhankelijk van zoveel interne en externe factoren 
dat een genuanceerde benadering op zijn plaats is. Volgende beschouwingen zijn 
daarbij van belang: 
–	 in een milieu-effectenscreening wordt uitgegaan van een worstcasescenario, 

omdat dan maximale effecten kunnen gemeten worden 

–	 zo werd geen rekening gehouden met een mogelijke wijziging in modal shift 
richting alternatieve vormen van vervoer) 

–	 de in de screening berekende verkeergeneratie geldt bij een maximale ont
wikkeling (volledige verdichting) van het PRUP. In praktijk zal de verdichting 
echter een geleidelijk proces zijn, waarbij mogelijk de volledige verdichting 
zoals theoretisch berekend niet gehaald wordt (tenzij op (zeer) langer ter
mijn). 

–	 de mobiliteitseffecten zijn het gevolg van cumulatieve effecten van alle potentiële 
ontwikkelingen die binnen het KSG Geel mogelijk zijn. Afhankelijk van het tijdstip 
waarop deze andere ontwikkelingen effectief gerealiseerd worden (voor of na 
ontwikkelingen in het PRUP Antwerpseweg), zal respectievelijk minder of meer 
ontwikkeld kunnen worden in het PRUP Antwerpseweg. 

–	 Een integrale ontwikkeling van het PRUP Antwerpseweg hangt af van infrastruc
tuurwerken waarvan de sleutel tot het uitvoeren noch bij de ontwikkelaar, noch 
bij de opdrachtgevende overheid ligt (de Antwerpseweg en de R14 zijn gewest
wegen). Deze afhankelijkheid geldt dus ook voor de realisatie van de provinciale 
taakstelling m.b.t. kleinhandelsconcentraties in het stedelijk gebied Geel (en 
hiermee samenhangend het kunnen garanderen van tewerkstelling), conform de 
selectie in het RSP-A. 

Een exemplarische oefening (simulatie) van ontwikkelingsscenario is wel mogelijk 
maar zal steeds moeten uitgegaan van hypotheses. 

Simulatie van een mogelijk ontwikkelingsscenario gekoppeld aan specifieke 
ingrepen op basis van de conclusies van de planMER-screening 
De hieronder gemaakte simulatie van de ontwikkeling van het PRUP Antwerpseweg 
hanteert onder meer volgende uitgangspunten: 
–	 er wordt uitgegaan van een worstcase (abstractie makend van een potentiële 

wijziging in modal shift en van een geleidelijke lange termijnverdichting van het 
handelslint); 

–	 er wordt rekening gehouden met de selectie als kleinhandelsconcentratie cf het 
RSP-A; 

–	 er wordt rekening gehouden met eventuele uitbreidingsbehoeften op korte ter
mijn van bestaande activiteiten; 

–	 er wordt van uitgegaan dat de cumulatieve overige ontwikkelingen niet allemaal 
voor de ontwikkeling van de ontwikkelingen in het PRUP Antwerpseweg zullen 
gebeuren; 

In de simulatie worden 2 niveaus van infrastructurele ingrepen voorzien: 
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4 Afwegingselementen en randvoorwaarden 

–	 Ingrepenniveau 0 (komt overeen met de inrichting van de Antwerpseweg op 
ogenblik van in werking treden van voorliggend PRUP): 
–	 De Antwerpseweg is een 2x1-weg 
–	 Kruispunten zijn gelijkgronds 

–	 Ingrepenniveau 1 (komt neer op een realisatie van de streefbeeldstudie van de 
R14-N19-N71 (zie Figuur 9 hieronder)) 
–	 Omvorming van de Antwerpseweg tot een 2x2-weg met ventwegen. 
–	 Het kruispunt met Wolfsbossen wordt uitgevoerd als ongelijkvloerse kruising 

voor gemotoriseerd verkeer met aansluitingen op de N19, en met een onge
lijkvloerse fiets- en voetgangerskruising met de N19 

–	 Kremer/Meeuwstraat, Steenovens, Standonk en Vogelzang sluiten gelijk
vloers aan op de ventwegen (niet rechtreeks op de N19) 

–	 Ter hoogte van het kruispunt met Meeuwstraat en Kremer wordt een onge
lijkvloerse kruising in functie van fietsers aangelegd. 

Figuur 9: Streefbeeldstudie N71-R14-N19 ter hoogte van het plangebied 

PRUP 

Aan elk van de ingrepenniveaus kan een specifieke ‘toegelaten’ toename van de 
verkeersintensiteit gekoppeld worden en daarbij horende ontwikkeling van (delen 
van) het PRUP Antwerpseweg. 
Vanuit de afweging tussen beperking milieu-/mobiliteitseffecten enerzijds en de 
taakstelling van het KSG Geel anderzijds (socio-economische aspecten) kunnen 
volgende ontwikkelingen als maatgevend beschouwd worden voor elk van de ingre
penniveaus: 
Ontwikkelingsmogelijkheden bij ingrepenniveau 0 
–	 De uitbreiding binnen de zone van Art. 1, buiten de overdruk van Art. 1.1, wordt 

beperkt gezien het feit dat een andere ontsluiting dan langs de Antwerpseweg 
niet mogelijk is. Voor het deel van de zone van Art. 1 buiten de overdruk van Art. 
1.1 geldt dat de (potentiële) verhoging van de door het bedrijf veroorzaakte ver
keersdynamiek als gevolg van een uitbreiding beperkt moet blijven tot 10%. 

–	 Voor de zone van Art. 1.1 (zie overdruk op grafisch plan) geldt dat de (potentië
le) verhoging van de door het bedrijf veroorzaakte verkeersdynamiek als gevolg 
van een uitbreiding eveneens beperkt moet blijven tot 10%. Ruimere uitbreidin
gen zijn echter mogelijk binnen de zone van Art. 1.1, gekoppeld aan de voor
waarde dat deze bedrijven kunnen ontsluiten via de achterkant. Dit laatste geldt 
niet zolang de nodige infrastructuur die deze nieuwe ontsluiting mogelijk maakt, 
nog niet is aangelegd. De ontsluiting langs de achterkant wordt mogelijk ge
maakt in het PRUP Woon-werkpark, dat tegelijk met voorliggend PRUP wordt 
opgemaakt in het kader van het KSG Geel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden bij ingrepenniveau 1 
–	 een volledige realisatie van het PRUP Antwerpseweg (zone van Art. 1 op het 

grafisch plan) is mogelijk 

Doorvertaling van de conclusies van de planMER-screening naar het PRUP -
motivatie 

Interpretatie van de conclusies uit de planMER-screening: 
Voor een gunstige beoordeling in de planMER-screening is het noodzakelijk dat 
aanzienlijke negatieve mobiliteitseffecten vermeden worden. Beoordelingsaspecten 
daarbij zijn zowel doorstroming als verkeersleefbaarheid. In termen van ruimtelijke 
ordening (ruimtelijke draagkracht) kan dit vertaald worden als het bereiken van een 
evenwichtige afstemming tussen mobiliteitsprofiel van de activiteiten en bereikbaar
heidsprofiel van de locatie(s). 
Vaststelling is dat in de referentiesituatie (actuele toestand) het verzadigingspunt 
voor doorstroming reeds bereikt of nagenoeg bereikt is, i.c. op de kruispunten, die 
als het meest kritisch kunnen beschouwd worden (vooral voor verkeer afkomstig 
van de E313 richting Geel). 

PRUP 7 - Antwerpseweg 	 IOK plangroep 15 



  

        

        
        
          
     

           
          

           
         

        
           

     
             

        
          

   
           

         
            

      
          

            
            

          

         
         

        
  

             
         

            
        

         
        

        
            

           
            

       

       
            

  
         

              
       

         
     

          
            

       
          

           
            

     
         

           
         

   
     

         
         

         
         

       
       

        

        
         

        
           

         

   
         

           
         

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

Dat betekent dat door extra verkeersgeneratie als gevolg van nieuwe ontwikkelingen 
al snel maatregelen noodzakelijk zijn om mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel 
op elkaar te blijven afstemmen. Maatregelen kunnen zowel genomen worden aan 
de vraagzijde als aan de aanbodzijde: 
–	 Eerste spoor, maatregelen aan de vraagzijde: maatregelen die leiden tot een 

verminderen van de mobiliteitsvraag. Concreet komt dit neer op het realiseren 
van een modal shift, waarbij een deel van het autoverkeer afgewenteld wordt 
naar alternatief vervoer, hetzij openbaar vervoer, hetzij traag verkeer (fiets, 
voet). 

–	 Tweede spoor, maatregelen aan de aanbodzijde: dit komt neer op infrastructure
le maatregelen die de capaciteit van de Antwerpseweg en z’n kruispunten ver
hogen, en het doorgaand verkeer scheiden van het bestemmingsverkeer. 

In de praktijk zal meestal een combinatie van beide sporen aan de orde zijn. 

Factoren die meespelen in doorvertaling naar RUP en/of flankerend beleid 
Voorafgaand aan de doorvertaling dienen volgende vaststellingen op basis van de 
planMER-screening in acht genomen: 
–	 In de planMER-screening werd in functie van het vermijden van aanzienlijke 

effecten en rekening houdend met cumulatieve effecten, een simulatie gemaakt 
op basis van het tweede spoor. Daarbij werd een relatie gelegd tussen diverse 
ingrepenniveaus enerzijds en diverse ontwikkelingsniveaus anderzijds. Deze 
doorrekening maakte daarbij abstractie van een actief beleid op het eerste 
spoor, waarmee voor een bepaalde ontwikkeling – al dan niet in combinatie met 
het tweede spoor – eenzelfde effect zou kunnen bereikt worden. In de milieuef
fectenrapportage is het immers gebruikelijk dat uitgegaan wordt van een worst
casebenadering. 

–	 Tevens moeten de gekozen infrastructurele ingrepen beschouwd worden als 
exemplarisch, omdat uiteraard ook een ander pakket aan infrastructurele maat
regelen met dezelfde capaciteitsverhoging kan leiden tot afstemming tussen 
mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel. 

–	 Tenslotte is het duidelijk dat de vereiste ingrepen in functie van een capaciteits
verhoging gerealiseerd moeten worden op voldoende ruime schaal om effectief 
te zijn. Daarbij zijn dus ook ingrepen buiten het plangebied onvermijdelijk. Zo is 
de Antwerpseweg deel van de primaire wegverbinding N71-R14-N19, waarvoor 
in een streefbeeldstudie over het gehele tracé noodzakelijke ingrepen worden 
voorgesteld om de doorstroming te garanderen. Het PRUP Antwerpseweg 
maakt maar een klein onderdeel uit van het gehele tracé. 

–	 De bevoegdheid om de noodzakelijke ingrepen te realiseren ligt bij het Vlaamse 
Gewest, in de hoedanigheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit initia
tiefrecht dient als kader meegenomen bij de uitwerking van het RUP in functie 
van het creëren van voldoende rechtszekerheid van grondeigenaars. 

Rekening houdend met hogere aandachtspunten moet de nodige omzichtigheid aan 
de dag gelegd worden bij de doorwerking van de conclusies van de planMER
screening naar het RUP. 
Een rechtstreekse en eenduidige doorvertaling van deze exemplarische oefening uit 
de screening in het RUP lijkt alleszins niet aangewezen. In de praktijk zal de af-
stemming tussen bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel moeten gestuurd wor
den door een combinatie van maatregelen vanuit het ruimtelijke ordeningsbeleid 
enerzijds en vanuit een flankerend (mobiliteits-)beleid anderzijds. 
Wat betreft maatregelen binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid kan nog een onder
scheid gemaakt worden tussen doorvertaling in het RUP en sturing vanuit het ver
gunningenbeleid. 

Sturing via maatregelen die verankerd worden in het RUP 
In het RUP worden zowel toelichtend als verordenend bepalingen opgenomen die 
erop wijzen dat mobiliteit een kritische parameter is voor de ruimtelijke draagkracht 
van de omgeving. Daarbij wordt ook expliciet verwezen naar de resultaten van de 
planMER-screening. 
–	 verordenend vastleggen van een “mobiliteitstoets”: 

“Elke vergunningsaanvraag wordt beoordeeld op de toename van de verkeers
dynamiek als gevolg van de voorziene activiteiten. In functie van een gunstige 
beoordeling inzake mobiliteit moet het mobiliteitsprofiel van de activiteit afge
stemd zijn op het bereikbaarheidsprofiel.” 

–	 Toelichtend worden volgende elementen uitgewerkt 
–	 Het bereiken van de afstemming tussen bereikbaarheidsprofiel en mobili

teitsprofiel kan gebeuren door maatregelen aan de vraagzijde of maatregelen 
aan de aanbodzijde (of een combinatie van beide) zoals hoger verduidelijkt.  

–	 Ter illustratie wordt het maatregelenpakket uit de planMER-screening toege
licht, waarbij aan elk ingrepenniveau een specifiek ontwikkelingsniveau wordt 
gekoppeld. Deze infrastructurele maatregelen moeten als voorbeeld be
schouwd worden en zijn vervangbaar door alternatieve infrastructurele maat
regelen. 

–	 De afstemming tussen bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel moet vol
doende blijken uit de vergunningsaanvraag. De opmaak van een MOBER 
kan daarbij nuttig zijn voor grotere projecten. 

–	 Er wordt meer informatie gegeven over welke parameters nuttig kunnen zijn 
om te kwantificeren en een goede beoordeling mogelijk te maken. 

Sturing via het vergunningenbeleid 
Door het opleggen van de “mobiliteitstoets” als expliciete beoordelingsgrond bij 
vergunningen, wordt de laatste stap van doorvertaling van de conclusies van plan
MER-screening doorgeschoven naar de vergunningverlening. Door in het RUP een 
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4 Afwegingselementen en randvoorwaarden 

duidelijk beoordelingskader te voorzien, wordt hierbij voldoende rechtszekerheid 
geboden. 
Een belangrijk voordeel is dat op evenwaardige manier ruimte gegeven wordt aan 
alle soorten maatregelen (zowel via de vraag- als via de aanbodzijde). Dit kan bij
voorbeeld handelszaken stimuleren om openingsuren of piekmomenten van ver
koop te sturen buiten de woon-werkspits. 
Een tweede voordeel is dat op het moment van de aanvraag rekening kan gehou
den met de meest actuele toestand wat betreft reeds gerealiseerde mobiliteitsmaat
regelen en dit zowel op het eerste spoor als op het tweede spoor. 

Sturing via maatregelen in een flankerend beleid 
Op langere termijn lijkt een minimale tot doorgedreven aanpassing van de verkeers
infrastructuur op de Antwerpseweg onvermijdelijk, ongeacht de inspanningen die 
geleverd worden inzake het realiseren van een modal shift. Dit hangt samen met de 
wegcategorisering van de wegen op het tracé R14–N19-N71, gericht op doorstro
ming op bovenlokaal niveau. 
De vereiste ingrepen in functie van een capaciteitsverhoging moeten gerealiseerd 
worden op voldoende ruime schaal om effectief te zijn. Daarbij zijn dus ook ingrepen 
buiten het plangebied en vanuit verschillende bevoegdheden onvermijdelijk. Om die 
reden kunnen de maatregelen niet of maar in zeer beperkte mate verankerd worden 
in het ruimtelijke ordeningsbeleid en moeten ze gerealiseerd worden via het mobili
teitsbeleid. De bevoegdheid voor ingrepen op de N19 ligt bij het Vlaamse niveau. 

Aanvulling: ontsluiting buitenkant ring 
Wat betreft de ontsluiting buitenkant ring: het PRUP woonwerkpark zal volledig 
ontsloten worden via de R14, meer bepaald via de nieuwe kruising van de bereik
baarheidsas met de R14 (artikel 15). Het gaat dus niet over rechtstreekse erfontslui
tingen. Vanop de kruising van de bereikbaarheidsas met de R14 zal interne wegenis 
voorzien worden voor de ontsluiting van het werkgedeelte en de school buiten de 
ring. Een rechtstreekse ontsluiting van het PRUP Woonwerkpark op de Antwerpse
weg is niet toegelaten. Dit kan bijv. gerealiseerd worden door de verbinding via 
Ossenbruul, Standonk en Poiel te knippen voor gemotoriseerd verkeer en/of voor 
doorgaand verkeer). Op die manier wordt de ontsluiting van de woningen langs 
Poiel, Kremer en Standonk losgekoppeld van de ontsluiting van het ‘werkgedeelte’ 
buiten de ring. Sluipverkeer wordt zo onmogelijk gemaakt. Fiets- en voetverbindin
gen tussen Standonk, Poiel, Ossenbruul en het bedrijventerrein worden wel voor
zien. 
Dit principe, het scheiden van het verkeer in functie van het woonwerkpark en van 
het verkeer in functie van de woningen langs Poiel, Standonk en Kremer, wordt 
hieronder conceptueel weergegeven. 

Op welke manier de lokale wegen Poiel, Kremer en Standonk verder aansluiten op 
Antwerpseweg en/of R14 moet in overleg met Geel bekeken worden. Standonk en 
Kremer kunnen aansluoiten op de Antwerpseweg. Voor de aansluiting van Poiel zijn 
er verschillend mogelijkheden (bijv. Poiel sluit aan op de interne wegenis van het 
bedrijventerrein (welke op zich wel aansluit op de R14). De toegang tot Poiel vanop 
de wegenis van het bedrijventerrein is enkel voor bewoners. Deze selectieve toe
gang kan op verschillende manieren gerealiseerd worden (bebording: tonnagebe
perking en/of enkel plaatselijk verkeer, een slagboom of verdwijnpaal die enkel door 
bevoegden (de bewoners) kan bediend worden). Een andere mogelijkheid is dat 
Poiel via een ongelijkvloerse kruising (tunnel/brug) verbonden wordt met het deel 
Poiel binnenkant ring (eventueel enkel voor fietsers). 
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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

4.5 Fauna en Flora 

Conclusie uit screening 
Wat betreft fauna en flora wordt geen significante effecten verwacht. Het betreffende 
gebied is grotendeels bebouwd en/of verhard. In vergelijking met het nulalternatief is 
de evolutie gelijkaardig, behoudens het feit dat de structurering van de zone door 
het PRUP op een meer rationele wijze kan gebeuren.  

Doorvertaling van de conclusies van de planMER-screening naar het PRUP -
motivatie 
M.b.t. fauna en flora gelden geen specifieke maatregelen of aanbevelingen.  
Niettemin worden in het PRUP verordenend opgelegd dat aanplantingen met 
streekeigen en standplaatsgeschikte soorten moet gebeuren. 

De overige aspecten dienen gestuurd vanuit een flankerend beleid, zoals ook aan
gegeven in de screening. 

4.6 Landschap en erfgoed 

Conclusie uit screening 
Wat betreft landschap worden geen significante effecten verwacht. 
Wat betreft erfgoed kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied zowel sterk po
tentiële (gunstige profielen, gunstige drainage en bewaringstoestand) als zwak po
tentiële terreinen (natte terreinen met slechte bewaring) bevat. Ten zuiden van de 
N19 werd begraving uit de metaaltijden vastgesteld. Indien werken worden uitge
voerd dan dienen volgende acties ondernomen te worden: 
–	 Afspraken met de archeologisch bevoegde diensten dienen daartoe op voorhand 

gemaakt te worden. De diensten moeten op de hoogte gebracht worden van 
planning en aanvang van werken, dit zo ver mogelijk voor de aanvang, en be
trokken bij de werfvergaderingen. Na deze contacten kunnen de terreinen gese
lecteerd worden die door een vooronderzoek moeten geëvalueerd worden. 

–	 Een oriënterend vooronderzoek kan hier reeds informatie bieden over de bo
dembewaring. Indien deze gunstig is dient een vooronderzoek te worden uitge
voerd. 

Doorvertaling van de conclusies van de planMER-screening naar het PRUP -
motivatie 
M.b.t. landschap en erfgoed gelden geen specifieke maatregelen of aanbevelingen, 
behoudens de geldende regelgeving m.b.t. archeologisch erfgoed. 

De overige aspecten dienen gestuurd vanuit een flankerend beleid, zoals ook aan
gegeven in de screening. 

4.7 Mens 

Conclusie uit screening 
Er zijn geen significante effecten m.b.t. discipline mens te verwachten door de 
goedkeuring van het PRUP. 

Landbouw 
Een deel van de gronden in het onderzoeksgebied is in landbouwgebruik (6 zones), 
2 ervan liggen in HAG (zie ook hieronder). Twee zones in HAG bestaan momenteel 
uit bestaande uitbreidingen achteraan bestaande bedrijven. 
Er wordt van uitgegaan dat het effect van het verlies aan zones in landbouwgebruik 
niet significant is. Het betreffen immers individuele zones met beperkte oppervlakte 
die insnijden in een hardere structuur (nl. de bebouwing en activiteiten langs de 
Antwerpseweg). Het zijn zones in de rand van een ruimer gebied in landbouwge
bruik. In het kader van compact ruimtegebruik is het beter om deze zones aan te 
snijden dan een gaaf openruimtegebied te gaan herbestemmen in functie van klein
handel. 
De (beperkte) ‘uitstulpingen’ in het agrarisch gebied ten noorden van de Antwerp
seweg bestaan uit vergunde uitbreidingen bij bestaande bedrijven. Het opnemen 
van deze ‘uitstulpingen’ binnen het PRUP gaat om de bestendiging van de bestaan
de, vergunde situatie. Een compensatie, zoals gevraagd wordt in de omzendbrief 
2010/01 is aldus niet van toepassing. 

Landbouw - Ligging in HAG 
Gedeelten van dit plangebied zijn gelegen in Herbevestigd agrarisch gebied (HAG). 
De beleidsvisie van de Vlaamse Regering met betrekking tot deze gebieden is vast
gelegd in een omzendbrief RO/2010/01 van mei 2010 
Door de herbevestiging van het agrarisch gebied wordt landbouwgrond planologisch 
verankerd. De Vlaamse Regering stelt dat binnen deze gebieden – gezien de her
bevestiging van de agrarische gebieden deel uitmaakt van de uitvoering van de 
bindende bepalingen van het RSV – gemeentelijke en provinciale planningsinitiatie
ven geen betekenisvolle afbreuk mogen doen aan de ruimtelijk-functionele samen
hang van de agrarische macrostructuur. 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt 
om de bestemmingen van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate 
van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde planningsinitiatief, de nodige 
acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Afwijken van het alge
meen uitgangspunt kan enkel mits uitdrukkelijke en grondige motivatie door de ini
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tiatiefnemer. Volgens deze omzendbrief dienen provinciale opties ook steeds ge
toetst worden aan de ruimtelijke doelstellingen op Vlaams niveau HAG. Hierbij moe
ten volgende elementen zeker aan bod komen: 

Onderzoek naar alternatieve locaties buiten HAG + verantwoording waarom deze 
niet weerhouden worden 
Het PRUP Antwerpseweg wordt opgemaakt in functie van een herstructurering van 
een bestaand kleinhandelslint en het realiseren van mogelijkheden in functie van 
mobiliteit. Het gaat dus om een bestaande toestand die planologisch wordt veran
kerd en waarvoor logische grenzen worden gekozen. De Antwerpseweg is een 
doorgaande weg tussen enerzijds de E313 en het centrum van Geel, maar zorgt 
ook tot de verbinding tussen de E313 en een groot deel van de regio omwille van de 
aantakking op de ring van Geel. Het onderzoeken van een nieuwe, alternatieve 
locatie voor dit soort van activiteiten is niet evident en werd in het kader van dit 
PRUP niet onderzocht omwille van de bestaande, ook voor het grootste gedeelte 
vergunde toestand. 

Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrari
sche structuur 
Binnen de grenzen van het PRUP Antwerpseweg zijn 4 landbouwers actief, waar
van 2 landbouwers voor meer dan 20% van hun gronden. Deze gebruiksgronden 
worden voornamelijk gebruikt in functie van tijdelijk grasland, maïs en aardappelen.  
De delen van dit PRUP die binnen HAG gelegen zijn, zijn enerzijds voor het zone
eigen maken van een aantal bedrijven ten noorden van de Antwerpseweg. Deze 
herbestemming houdt geen aantasting in van het ruimtelijk functioneren van de 
agrarische structuur in omdat het gaat om een bestendiging van niet in landbouw 
gebruik zijnde delen. 
Anderzijds wordt in het PRUP ten zuiden van de Antwerpseweg een bredere strook 
voorzien in functie van grootschalige handelszaken, dan nu met harde functies is 
bestemd cf. gewestplan. Daar wordt een zone van 100 meter afgebakend, terwijl in 
het gewestplan maar 50m was voorzien in functie van harde functies. De inname 
van deze bijkomende ruimte betekent bij volledige invulling een beperkte aantasting 
van de agrarische structuur in dit gebied.  

Onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw zoals bv. 
bruikbare ruilgrond, planologische ruil,… 
De inname van HAG binnen het PRUP Antwerpseweg is ongeveer 8,1 ha. Voor 
deze zone werd gezocht naar een planologische ruil binnen het planningsproces 
voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geel. Voorkeur ging daarbij naar 
het zone-eigen maken van zonevreemde landbouw. 

4 Afwegingselementen en randvoorwaarden 

In het PRUP Kievermont worden 10 ha 97 a militair gebied omgezet naar land
bouwgebied. Het gaat daar om bestaande landbouwgebieden, ook aansluiten bij 
HAG, maar die nog niet deze bestemming hadden. 
Aangezien de oppervlakte bijkomend agrarisch gebied binnen het PRUP Kie
vermont, in hetzelfde planningsproces, groter is dan de herbestemming van HAG 
binnen het PRUP Antwerpseweg, wordt geacht dat er voldoende planologische ruil 
is voorzien binnen het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Geel. 

Economie 
De handelszaken en bedrijven zullen beter en vooral veiliger bereikbaar worden (zie 
ook mobiliteit). 

Wonen 
–	 In de voorschriften van het PRUP zal de volledige zone rond de Antwerpseweg 

herbestemd worden naar zone voor grootschalige kleinhandel. Er wordt geen 
ruimte geboden voor bijkomende woningen. Voor bestaande woningen wordt 
een overgangsbepaling ingevoerd. Dit betekent dat de bewoners van de be
staande woningen zullen kunnen blijven wonen (in gelijkaardige, reeds hinderlij
ke omstandigheden. De woonkwaliteit wijzigt aldus niet significant. 

–	 Een toename van geluidshinder wordt niet verwacht, vermits in de bestaande 
toestand het handelslint ook al voor het grootste gedeelte ingevuld is. 

–	 De bestaande woonkwaliteit van de woningen aan de Antwerpseweg is niet 
ideaal. Voor de bewoners langs de N19 wordt enerzijds een meer verkeersveili
ge en meer verkeersleefbare zone verwacht, anderzijds een verbetering van de 
belevingswaarde door herstructurering van het handelslint. Bij deze herstructure
ring is het de bedoeling dat een meer kwalitatieve en duurzame invulling van het 
handelslint tot stand kan komen (betrekken van het achterliggende landschap op 
specifieke punten, een rationele ordening met gemeenschappelijke voorzienin
gen voor een cluster van functies,…). 

Doorvertaling van de conclusies van de planMER-screening naar het PRUP -
motivatie 
Alle voorwaarden m.b.t. mens worden – voor zover passend binnen een RUP  
verordenend opgelegd in het PRUP. De belangrijkste zijn: 
–	 het feit dat voor woningen die zonevreemd worden na in werking treden van het 

PRUP de geldende wetgeving m.b.t zonevreemde woningen van toepassing is 
–	 dat verordenend voorschriften gelden die het handelslint herstructureren, zodat 

de belevingswaarde verbeterd 

De overige aspecten dienen gestuurd vanuit een flankerend beleid, zoals ook aan
gegeven in de screening.µ 

PRUP 7 - Antwerpseweg 	 IOK plangroep 19 



  

        

   

 

     
       

   

 
            

           
         

           

         
          

           
         

          
          

          
         

        
        

            
         

         
              
       

         
    

         
         

           
         

   

    
            

         
           

          
           

           
       

          
     

             
  

         
 

          

  

   
             

        
          

      
         

          
       

         

 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

5 Visie en ontwerp 

5.1 Programma 

–	 herstructurering van een bestaand kleinhandelslint 
–	 ventwegen voorzien op de Antwerpseweg 

5.2 Visie en concepten 

5.2.1 Visie 
In functie van een verbeterde doorstroming op de Antwerpseweg (naar de E313 – 
Antwerpseweg als onderdeel van de N19) wordt gestreefd naar een ontsluiting door 
middel van ventwegen, met verknoping op de Antwerpseweg. Uit de streefbeeldstu
die van de N19-R14-N71 blijkt een systeem met ventwegen ruimtelijk mogelijk te 
zijn. 
Daarnaast wordt het handelslint (feitelijke toestand) juridisch effectief bestemd tot 
handelszone. Tegelijk wordt geopteerd voor een herstructurering van het lint, waar
bij clustering van de handelsactiviteiten beoogd wordt. De gewenste invulling is een 
mengvorm van in hoofdzaak grootschalige handel en KMO-activiteiten met een 
nood aan een grotere toonzaalfunctie. Bedrijvigheid op bovenlokaal niveau is niet 
aangewezen in deze zone, noch grootschalige kleinhandel die concurrentieel is met 
het handelsapparaat in Geel-centrum. De handelsfunctie dient beperkt te blijven tot 
complementaire activiteiten, die omwille van hun grootschaligheid, aard of mobili
teitsgenerende karakter moeilijk ingeplant kunnen worden binnen het centrumge
bied. Het moet dus gaan om handelszaken met een verkoopsoppervlakte groter dan 
1000 m² (ondergrens). Het is echter ook niet de bedoeling dat hier shoppingcentra 
worden gerealiseerd. Daarom wordt eveneens 5000 m² als maximale oppervlakte 
per gebouw gehanteerd (als bovengrens). Handelszaken die beschouwd worden in 
het centrum thuis te horen, en dus niet toegelaten zijn binnen het PRUP, zijn o.a.: 
een interim-kantoor, een speelgoedwinkel, een papierhandel, kledingwinkels, een 
schoenwinkel, een computerwinkel, een bank, … (tenzij deze specifiek dienstverle
nend zijn aan de hoofdfuncties). 
Bij de herstructurering kunnen bestaande woningen en (afwijkende) functies geïnte
greerd worden, eventueel met een overgangsmaatregel. Horeca en diensten kun
nen toegelaten worden, onderschikt en ondersteunend aan de handel van het han
delslint. Nieuwe woningen kunnen niet gerealiseerd worden, tenzij gekoppeld aan 
de handels- of bedrijfsactiviteit. 

5.2.2 Ruimtelijke krachtlijnen – concepten 
–	 Door middel van een reorganisatie van de strip wordt zowel de doorstroming van 

de primaire ontsluitingsweg als de verhoging van de beeldkwaliteit beoogd. 
–	 In functie van een verbeterde doorstroming op de Antwerpseweg (primaire I) 

wordt gestreefd naar een ontsluiting door middel van ventwegen met verknoping 
op de Antwerpseweg (of een realisatie van een ontsluitingsweg aan de achter
zijde van het handelslint voor de zone grenzend aan PRUP Woon-werkpark; d.i. 
zone van Art. 1.1 op het grafisch plan). 

–	 De ontsluiting van het doorgaand verkeer wordt gescheiden georganiseerd van 
bestemmingsverkeer in functie van het handelslint. 

–	 Er wordt geopteerd voor de herstructurering van het lint waarbij clustering van de 
activiteiten beoogd wordt.  

–	 Gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, bijv. parkings voor een cluster 
van bedrijven. 

–	 Relatie met het achterliggend landschap behouden op enkele strategische pun
ten 

–	 Oversteekbaarheid garanderen 

5.2.3 Inrichtingselementen - beeldkwaliteit 
Door het PRUP ontstaat er een aangenamere omgeving. Waar het lint van de Ant
werpseweg momenteel een uitgesproken verkeerskundige omgeving is waarbij de 
functies onmiddellijk aansluiten op een weg met doorstroming als hoofdfunctie, kan 
door het PRUP de ruimte gecompartimenteerd worden, zodat de functies aansluiten 
op een ventweg, waar enkel bestemmingsverkeer is (lagere snelheid, aangepaste 
inrichting). 
Voor de Antwerpseweg wordt een systeem met ventwegen voorzien. De noodzake
lijke ruimte hiervoor (voor ventwegen, keerpunten, onderdoorgangen,…) wordt 
voorzien, zodat toekomstige ontwikkelingen de aanleg van deze ventwegen niet 
hypothekeren. 
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Figuur 10: Mogelijk dwarsprofiel – concept met fietsers op de ventweg 

7,5 m 3 m 7,5 m 4 m 
2 m 

4 m 
2 m 

30 m 
 
Een mogelijk voorstel van dwarsprofiel is als volgt opgebouwd (zie Figuur 10): 
– 2x2-weg met middenberm 
– groenzone (met hagen) tussen de ‘hoofdweg’ en de ventwegen 
– ventwegen worden eveneens als fietsweg gebruikt (lage snelheid – 30 km/u) 
– Het parkeren gebeurt buiten de zone van de ventwegen. 
– Gebouwen mogen ingeplant worden op minimum 5 m van de rand van de weg 

(ventweg). 
 
Voor dit profiel is een wegbreedte van 30 m nodig.  
Er wordt duidelijk gesteld dat deze figuur een mogelijk dwarsprofiel weergeeft (ont
werpoefening) welke binnen de reservatiestrook zou kunnen gerealiseerd worden. 
In principe kan de volledige weg dus passen binnen 30 meter (opm. dit is een con
cept waarbij fietser mee op de ventweg rijden. Dit concept kan als een minimum 
dwarsprofiel voor de wegvakken beschouwd worden. Ter plaatse van kruisingen of 

5 Visie en ontwerp 

keerpunten zal echter meer ruimte noodzakelijk zijn dan deze 30m, voor de knoop
punten moet dus een ruimere reservatie voorzien worden). 
De bevoegde wegbeheerde MOW-AWV vraagt om een reservatiestrook van 60m te 
voorzien om deze zone voor te behouden voor de toekomst. De bestaande gebou
wen binnen deze zone kunnen behouden blijven tot de wegbeheer heeft bepaald 
(op basis van een concreet ontwerp) of het bestaande gebouw al of niet kan behou
den blijven om dit ontwerp uit te voeren. Er kunnen echter geen nieuwe vergunnin
gen meer worden afgeleverd om binnen deze zone bebouwing te voorzien. De 
voorschriften stellen dit als volgt: ‘De in grondkleur aangegeven bestemming is van 
toepassing met dien verstande dat geen nieuwe constructies of uitbreidingen van 
bestaande constructies kunnen vergund worden. Onderhoudswerken, aanpassingen 
binnen het bestaande volume zijn wel mogelijk.’ Bij aanleg van de concrete weg 
binnen de reservatiestrook wordt bepaald welke bestaande gebouwen behouden 
kunnen blijven. 

5.2.4 Vertaling naar grafisch plan 
Zie toelichtende kolom bij de stedenbouwkundige voorschriften. 
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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

6.2 Globale Ruimtebalans PRUP’s afbakening KSG Geel 
6 Ruimtebalans In onderstaande tabel wordt de globale ruimtebalans weergegeven van alle PRUP’s, 

opgemaakt in het kader van het proces afbakening kleinstedelijk gebied Geel: 
– PRUP 1 afbakeningslijn 

6.1 Ruimtebalans PRUP Antwerpseweg – PRUP 2 Brukel 
– PRUP 3 Laar 
– PRUP 4 Gansakker 
– PRUP 5 Woon-werkpark 
– PRUP 6 Kievermont 
– PRUP 7 Antwerpseweg 
– PRUP 8 Regionale Ontsluiting 

Huidige bestemming Opp (m²) 

Categorie Bestemming 

Wonen Woongebied (gewestplan)  7 ha 52 a 

Woongebied met landelijk karakter 0 ha 31 a 

Landbouw Agrarisch gebied (gewestplan)  9 ha 51 a 

Bedrijvigheid Ambachtelijke bedrijven en KMO’s 20 ha 44 a 

Lijninfrastructuur Bestaande autosnelweg 3 ha 85 a 

Totaal 41 ha 63 a 

Bestemming RUP Opp (m²) 

Categorie Bestemming 

Bedrijvigheid Art 1 – zone voor handelslint grootschalige 
handelszaken 

35 ha 65 a 

Lijninfrastructuur Art 2 – zone voor openbare weg 5 ha 98 a 

Totaal 41 ha 63 a 

BALANS  Opp (m²) 

Wonen - 7 ha 83 a 

Bedrijvigheid + 15 ha 21 a 

Landbouw - 9 ha 51 a 

Lijninfrastructuur + 2 ha 13 a 
Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 
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6 Ruimtebalans 

Huidige bestemming Opp (m²) 

Categorie Bestemming 

Wonen Woongebied (gewestplan)  33 ha 72 a 

Woonuitbreidingsgebied (gewestplan) 62 ha 35 a 

Woongebied met landelijk karakter (gewest
plan) 

2 ha 97 a 

TOTAAL 99 ha 04 a 

Landbouw Agrarisch gebied (gewestplan)  38 ha 14 a 

Overig groen Parkgebied (gewestplan) 37 ha 01 a 

Bufferzone (gewestplan) 2 ha 

TOTAAL 39 ha 01 a 

Gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen 

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut (gewestplan) 

28 ha 99 a 

Militair gebied Militair gebied 73 a 48 a 

Bedrijvigheid Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 20 ha 44 a 

Lijninfrastructuur Bestaande autosnelweg 3 ha 85 a 

Bestemming RUP Opp (m²) 

Categorie Bestemming 

Wonen Zone voor stedelijk wonen 32 ha 74 a 

Zone voor stedelijke woonprojecten 32 ha 37 a 

Zone voor wonen 5 ha 83 a 

projectzone voor stedelijk wonen met belang
rijke groene dooradering 

11 ha 53 a 

TOTAAL 82 ha 47 a 

Landbouw Zone voor landbouw 10 ha 97 a 

Overig groen parkgebied 34 ha 25 a 

Groenzone 3 ha 45 a 

Groenzone en wegenis 0 ha 84 a 

Zone voor stadsrandbos – natuur en bosont
wikkeling 

31 ha 70 a 

TOTAAL 70 ha 54 a 

Bedrijvigheid Zone voor handelslint grootschalige handels
zaken 

35 ha 65 a 

zone voor innovatieve en hoogtechnologische 
bedrijvigheid, incubatie- en innovatiecentrum 

31 ha 20 a 

zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein 21 ha 93 a 

projectzone stedelijk wonen en/of innovatieve 
en hoogtechnologische bedrijvigheid 

2 ha 94 a 

Groenbuffer/bufferzone stedelijke ontwikke
ling 

8 ha 35 a 

Zone voor stedelijke ontwikkeling 12 ha 95 a 

TOTAAL 113 ha 02 a 

Lijninfrastructuur zone voor openbare weg 12 ha 76 a 

Bos Zone voor stadsrandbos - speelbos 6 ha 63 a 

Recreatie Zone voor stedelijke ontwikkeling 4 ha 82a 

Balans Opp (m²) 

Wonen -16 ha 57 a 

Landbouw - 27 ha 17 a 

Overig groen + 31 ha 23 a 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen - 28 ha 99 a 

Militair gebied - 73 ha 48 a 

Bedrijvigheid + 92 ha 58a 

Lijninfrastructuur + 8 ha 91 a 

Bos + 6 ha 63 a 

Recreatie + 4 ha 82 a 
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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

7	 Register van percelen waarop een bestem
mingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot planschade, planbaten of compen
satie 

Conform de Vlaamse codex ruimtelijke ordening die op 1 september 2009 van 
kracht werd, dient er bij elk ruimtelijk uitvoeringsplan een register – al dan niet gra
fisch – te worden opgemaakt van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffing of een bestemmingswijzigingscompensatie of compensatie inge
volge beschermingsvoorschriften. 
Deze regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van 
percelen waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die 
in beginsel kan leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedin
gen. Bij de planopmaak moet geen onderzoek worden verricht naar de eigendoms
structuur betreffende deze percelen, naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellin
gen van planbatenheffing, naar het voorhanden zijn van uitzonderingsgronden inza
ke genoemde vergoedingen etc.… Zulks zou het planproces uitermate vertragen en 
bezwaren. (MvT, Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr. 2011/1, p. 40). 
Dit register wordt grafisch weergegeven in bijlage. 

7.1	 Planschade 

In artikel 2.6.1. van de codex staat het volgende vermeld: “§2. Planschadevergoe
ding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk 
uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om 
te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te verkavelen, terwijl het de dag vooraf
gaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam 
voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen” en “§3. Voor de toepassing 
van planschadevergoeding moet bovendien aan volgende criteria samen worden 
voldaan op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve plan: 1° 
het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg overeenkomstig 
artikel 4.3.5, §1; 2° het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch 
voor bebouwing in aanmerking komen; 3° het perceel moet gelegen zijn binnen een 
bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 
4° enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade.” 
Uit deze bepalingen volgt dat volgende percelen in aanmerking kunnen komen voor 
een planschadevergoeding: 
– 323 C 2 
– 931 

– 935 A 
– 935 B 
– 938 E 
– 938 F 
– 938 G 
– 940 
– 941 
– 942 P 
– 942 R 
– 942 T 
– 942 W 
– 942 X 
– 944 E 2 
– 944 G 2 
– 944 H 2 
– 944 L 2 
– 944 M 2 
– 944 N 2 
– 944 R 2 
– 945 D 2 
– 945 E 2 
– 945 W 
– 946 H 
– 946 L 
– 946 M 
– 961 R 
– 961 T 
– 962 B 2 
– 962 C 2 
– 964 
– 965 
– 966 S 
– 967 H 2 
– 967 K 2 
– 967 L 2 
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7 Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

968 H 
968 K 
974 B 4 
974 E 4 
974 F 4 
974 G 4 
974 L 3 
974 M 3 
974 N 3 
974 N 4 
974 P 3 
974 R 3 
974 R 4 
974 T 4 
974 V 3 
974 V 4 
974 W 3 
974 W 4 
974 X 4 
974 Z 3 
975 L 
980 A 3 
980 A 4 
980 B 2 
980 B 4 
980 C 4 
980 L 3 
980 M 3 
980 V 3 
980 Z 2 
980 Z 3 
990 F 
990 G 
990 L 
990 M 

– 990 N 
– 991 G 
– 991 H 
– 993 G 

7.2 Planbaten 

In artikel 2.6.4, van de codex staat het volgende vermeld: “Een planbatenheffing is 
verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder 
plan van aanleg op een perceel één of meer van de hiernavolgende bestemmings
wijzigingen doorvoert:” onder 3° staat: “de bestemmingswijziging van een zone die 
onder de categorie van gebiedsaanduiding “recreatie” valt, naar een zone die onder 
de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt;” en 1°: de bestemmingswijziging 
van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”, “overig groen” of 
“reservaat en natuur” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaan
duiding “wonen” valt; 
In een aantal gevallen is geen planbatenheffing verschuldigd: onder meer volgens 
artikel 2.6.5, 4° “wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerking
treding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, 
een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte woning in de zin van 
artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor wonen geëigende bestemming krijgt ten gevol
ge van het plan”; en volgens artikel 2.6.5, 5° “wanneer een perceel, begrepen in een 
niet-vervallen verkaveling, bestemd voor woningbouw, een voor woningbouw geëi
gende bestemming krijgt ten gevolge van het plan;”. 
Dit houdt in dat alle percelen gelegen in de bestemming ‘specifiek woongebied met 
bosrijk karakter’ in aanmerking komen voor de heffing van planbaten, uitgezonderd 
de percelen die gelegen zijn in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling en 
percelen met een hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte woning. 
Uit deze bepalingen volgt dat volgende percelen in z’n geheel of deels in aanmer
king kunnen komen voor een planbatenheffing: 
– 101 D 
– 102 E 
– 117 B 
– 118 C 
– 118 D 
– 135 E 
– 135 F 
– 136 S 
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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

– 137 V 
– 138 G 
– 140 N 
– 140 P 
– 141 R 
– 142 M 
– 142 N 
– 143 G 
– 218 F 
– 220 M 
– 220 P 
– 320 C 
– 929 
– 931 
– 935 A 
– 935 B 
– 938 E 
– 938 F 
– 938 G 
– 940 
– 941 
– 942 R 
– 942 W 
– 942 X 
– 943 A 
– 944 P 2 
– 944 R 2 
– 96 N 
– 962 C 2 
– 968 H 
– 969 
– 970 
– 974 A 3 
– 974 B 4 
– 974 E 4 

– 974 F 4 
– 974 G 4 
– 974 L 3 
– 974 M 3 
– 974 N 3 
– 974 N 4 
– 974 P 3 
– 974 R 3 
– 974 R 4 
– 974 T 4 
– 974 V 3 
– 974 V 4 
– 974 W 3 
– 974 X 4 
– 974 Z 2 
– 974 Z 3 
– 975 L 
– 979 D 
– 980 A 3 
– 980 A 4 
– 980 B 2 
– 980 B 4 
– 980 C 4 
– 980 L 3 
– 980 M 3 
– 980 V 3 
– 980 Z 2 
– 980 Z 3 
– 981 A 
– 982 
– 989 
– 99 A 2 
– 99 Y 
– 990 G 
– 990 H 
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8 Op te heffen voorschriften 

–	 990 L 
–	 990 M 
–	 990 N 
–	 991 G 
–	 993 G 
–	 994 

7.3 Bestemmingswijzigingscompensatie 

Artikel 6.2.1 van het Decreet Grond en Pandenbeleid stelt dat;  
“Een bestemmingswijzigingscompensatie is een gewestelijke, perceelsgebon
den, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge 
van: 
–	 een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat een 

zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding "landbouw" valt, omzet 
naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding "reservaat en 
natuur", "bos" of "overig groen" valt; 

–	 een plan van aanleg dat een agrarisch gebied omzet naar een groengebied, 
een bosgebied of een parkgebied.” 

Hieruit volgt dat voor dit PRUP geen bestemmingswijzigingscompensatie geldt. 

8 Op te heffen voorschriften 
De bestemmingen voor Geel zijn vastgelegd in het gewestplan van Herentals-Mol 
Volgende bestemmingen, gelegen binnen de afbakening van de PRUP’s, worden, 
tezamen met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, opgeheven (cf. KB 
van 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp
gewestplannen en de gewestplannen). 
–	 Woongebied: 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverle
ning, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van 
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten wor
den afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. Deze bedrijven voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omge
ving. 

–	 Woongebied met landelijk karakter: 
De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in 
het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven. 

–	 Agrarisch gebied: 
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in ruimte zin. Behou
dens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de 
voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, bene
vens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar 
bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd 
voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of 
voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300m 
van een woongebied of op ten minste 100m van een woonuitbreidingsgebied, 
tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 
100m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De 
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 35bis van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de land-
bouw- en bosgebieden. 

–	 Ambachtelijke bedrijven en KMO’s 
Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, 
gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalprojecten van scha
delijke aard. 

Verkavelingen 
De bestaande, niet-vervallen verkavelingen binnen het plangebied worden opgehe
ven na goedkeuring van het PRUP. 

9 Bijlagen 
Volgende bijlagen zijn toegevoegd bij deze bundel: 
–	 Beslissing dienst MER met betrekking tot de planMER-screening 
–	 Grafische weergave van het register van planbaten, planschade en compensatie 

met legende 

10 Kaarten 
Volgende basiskaarten zijn bijgevoegd: 
–	 Kaart 1: topografische kaart 
–	 Kaart 2 orthofoto 
–	 Kaart 3: fysisch systeem 
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DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

– Kaart 4: bestemmingsplannen 

– Kaart 5: sectoraal juridisch kader 


Bij deze bundel is tevens het grafisch verordenend plan toegevoegd. 
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1 Voorschriften 

Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften 

Bestemming 

De gewenste invulling van het handelslint is een mengvorm van grootschalige handel en 
KMO-activiteiten met een nood aan een grotere toonzaalfunctie. Regionale bedrijvigheid is 
niet aangewezen in deze zone, noch grootschalige handel die concurrentieel is met het han
delsapparaat in Geel-centrum. De handelsfunctie dient beperkt te blijven tot complementaire 
activiteiten met het centrum, d.w.z. activiteiten die omwille van hun grootschaligheid, aard of 
mobiliteitsgenerende karakter niet in het centrum thuishoren. Het moet gaan om handelszaken 
met een verkoopsoppervlakte groter dan 1000 m² (ondergrens). Het is echter ook niet de 
bedoeling dat shoppingcentra worden gerealiseerd. Daarom wordt eveneens 5000 m² als 
maximale oppervlakte per gebouw gehanteerd (als bovengrens). Handelszaken die be
schouwd worden in het centrum thuis te horen, en dus niet toegelaten zijn in het PRUP, zijn 
o.a.: een interim-kantoor, een speelgoedwinkel, een papierhandel, kledingwinkels, een 
schoenwinkel, een computerwinkel, een bank, … . 
Een beperkte oppervlakte voor bedrijfskantoren is toegelaten onder de voorwaarde dat deze 
activiteiten geen loketfunctie hebben of autonoom zijn. 

Bedrijfswoningen kunnen toegelaten worden wanneer deze geïntegreerd worden in een 
hoofdgebouw. Deze woningen verhogen de sociale veiligheid. 

De nevenbestemming moeten in verhouding staan met de hoofdactiviteiten, ze zijn mogelijk 
naast de hoofdactiviteiten. 

Voorbeelden van indoor geluidsproducerende recreatieve activiteiten zijn een carting, een 
schietclub,… op voorwaarde dat ze in een gebouw plaatsvinden. 

De bestaande dienstverlenende bedrijven (boerenbond, advocatenkantoor, uitzendkantoor,…) 
kunnen in deze zone behouden blijven en hun activiteiten uitbouwen. Nieuwe dienstverlenen
de bedrijven kunnen enkel als nevenbestemming toegelaten worden. 

Verordenende voorschriften 

Art. 1 Zone voor handelslint grootschalige handelszaken 
categorie van gebiedsaanduiding: ‘bedrijvigheid’ 

De zone van Art. 1 is bestemd voor volgende hoofdactiviteiten: 

– grootschalige handelszaken, d.w.z. handelszaken waarbij de gebouwoppervlakte 
min. 1000 m² per (winkel)unit en max. 5000 m² per gebouw bedraagt. 

– kleine en middelgrote ambachtelijke bedrijven met een grotere toonzaalfunctie, 
d.w.z. bedrijven waarbij de toonzaalfunctie meer dan 10% van de bebouwde ge
lijkvloerse perceelsoppervlakte inneemt. 

Per bedrijfsperceel zijn volgende activiteiten toegestaan als complementaire functie: 

– gerelateerde kantoren en sociale lokalen (kleedkamers, sanitair, refter…), met 
een maximale oppervlakte van 20% van de gelijkvloerse bruto-vloeroppervlakte 
van de bebouwing 

– een bedrijfswoning ongelijkvloers geïntegreerd in de bedrijfsbebouwing en met 
een maximale bruto-vloeroppervlakte van 200 m² 

Volgende functies zijn als nevenbestemming toegelaten: 

– indoor geluidsproducerende recreatieve activiteiten 
– benzinestations, car- of truckwash. 
– Horeca en diensten, onderschikt en ondersteunend aan de hoofdactiviteiten. 
– Dienstverlenende bedrijven 
– Opslag van schroot wordt enkel toegestaan i.f.v. garages, autoverkoopruimtes en 

de daaraan verbonden werkplaatsen, en op voorwaarde dat de opslag niet zicht
baar is vanaf de Antwerpseweg. 
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

SEVESO-inrichtingen zijn inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het ‘Samenwer
kingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

Volgende activiteiten zijn niet toegestaan: industriële activiteiten, SEVESO-
inrichtingen, transport- en distributiebedrijven, louter schroothandel en schrootver
werking, storten van afval, intensieve veeteeltbedrijven, land- en tuinbouwactivitei
ten, motel- en congresaccommodaties. 

Bestaande woningen en (afwijkende) functies kunnen geïntegreerd worden. Nieuwe woningen 
kunnen niet gerealiseerd worden, tenzij gekoppeld aan de handels- of bedrijfsactiviteit. 

Ook voor grootschalige handelsactiviteiten die niet-concurrentieel zijn met het centrum, maar 
waarvan de gebouwoppervlakte minder dan 1000 m² per (winkel) bedraagt of voor kleine en 
middelgrote ambachtelijke bedrijven waarbij de toonzaalfunctie minder dan 10% van de be
bouwde gelijkvloerse perceelsoppervlakte inneemt, zijn de mogelijkheden m.b.t. de gelden 
wetgeving voor zonvreemde gebouwen/functies van toepassing. 

Onder openbare verharde ruimten wordt verstaan: wegen ingericht volgens de wegencatego
risering, pleinen, parkeervoorzieningen, ... Onder openbare groene ruimten wordt verstaan: 
graspartijen, bermen, groenvoorziening, ... 

Voorbeelden van openbare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare 
(sfeer)verlichting, fietsenstallingen en ander straatmeubilair. Voorbeelden van openbare nuts
voorzieningen zijn technische elektriciteitscabines, verdeelkasten, constructies m.b.t. de wa
terhuishouding e.d. 

Voorbeelden van hernieuwbare duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, etc. Het 
dient hier bijkomend benadrukt te worden dat dergelijke installaties enkel toegestaan zijn mits 
deze geen negatieve invloed hebben op de hoofdbestemming en mits ze beantwoorden aan 
de principes van de goede ruimtelijke ordening (schaal, inplanting, impact op landschap, …). 

Voor bestaande, vergunde functies die na het in werking treden van voorliggend 
PRUP zonevreemd zijn, is de geldende wetgeving hieromtrent van toepassing. 

– Bij uitbreiding van bestaande en vergunde handelsactiviteiten met meer dan 50% 
van de bestaande gebouwoppervlakte zal de minimumnorm van 1000 m² ver
koopsoppervlakte behaald moeten worden. 

– Bij uitbreiding van bestaande en vergunde KMO’s met meer dan 50% van de 
bestaande, gebouwoppervlakte moet de toonzaalfunctie minstens 10% van de 
bebouwde gelijkvloerse perceelsoppervlakte innemen. 

In de zone van Art. 1 zijn tevens volgende aan de hoofdbestemming verwante in
richtingen en voorzieningen toegestaan, voor zover ze de algemene bestemming 
niet in het gedrang brengen en de goede ruimtelijke ordening niet schaden: 
– openbare verharde en groene ruimten. 

– openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen 

– installaties voor de productie van hernieuwbare energie of energierecuperatie. 

Inrichting – algemene voorschriften 
Voorzieningen en activiteiten moeten beoordeeld worden op hun goede nabuurschap en vere- Alle werken en handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de be
nigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft. Het is van belang aan stemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft 
te tonen hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in de te be verenigbaar zijn met de draagkracht van de omgeving en voor zover voldaan is aan 
schouwen omgeving en welke rol het wil vervullen. onderstaande voorwaarden. 
De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling door de vergunningverlener van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk ver
schillen afhankelijk van de schaal van de ingreep en de veroorzaakte dynamiek. 
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1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Activiteiten kunnen pas vergund worden mits een gunstige mobiliteitstoets, waarbij mobiliteits
profiel en bereikbaarheidsprofiel op elkaar afgestemd zijn. Voor activiteiten met een hoge 
verkeersdynamiek of een sterke toename van de bestaande dynamiek is de opmaak van een 
mobiliteitsstudie/MOBER aangewezen om deze beoordeling mogelijk te maken. 
Uit de planMER-screening die aan dit PRUP voorafging, blijkt dat vanaf een bepaalde toena
me van de mobiliteitsvraag (bij ontwikkeling van de zone van Art. 1) infrastructurele maatrege
len noodzakelijk zijn om het mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel op elkaar af te stem
men. Volgende ingrepenniveaus worden onderscheiden: 

- Ingrepenniveau 0 (komt overeen met de inrichting van de Antwerpseweg op ogenblik van in 
werking treden van voorliggend PRUP): 
- De Antwerpseweg is een 2x1-weg 
- Kruispunten zijn gelijkgronds 

- Ingrepenniveau 1 (komt neer op een realisatie van de streefbeeldstudie van de R14-N19
N71 (zie figuur hieronder)) 
- Omvorming van de Antwerpseweg tot een 2x2-weg met ventwegen. 
- Het kruispunt met Wolfsbossen wordt uitgevoerd als ongelijkvloerse kruising voor gemoto

riseerd verkeer met aansluitingen op de N19, en met een ongelijkvloerse fiets- en voet
gangerskruising met de N19 

- Kremer/Meeuwstraat, Steenovens, Standonk en Vogelzang sluiten gelijkvloers aan op de 
ventwegen (niet rechtreeks op de N19) 

- Ter hoogte van het kruispunt met Meeuwstraat en Kremer wordt een ongelijkvloerse krui
sing in functie van fietsers aangelegd. 

PRUP 

1. Mobiliteit 

Elke vergunningsaanvraag wordt beoordeeld op de toename van de verkeersdyna
miek als gevolg van de voorziene activiteiten. In functie van een gunstige beoorde
ling op vlak van mobiliteit moet het mobiliteitsprofiel van de activiteit afgestemd zijn 
op het bereikbaarheidsprofiel. 
De inrichting van de percelen moet afgestemd worden op alternatieve vervoersvor
men. 

Ontsluiting 
De ontsluiting van de percelen gaat via de Antwerpseweg, behoudens voor de zone 
van Art. 1.1. Voor de zone van Art. 1.1 geldt dat de ontsluiting via de achterzijde van 
het bedrijf gaat, tenzij de noodzakelijke infrastructuur hiervoor ontbreekt (zie ook 
onder Art. 1.1 - overdruk op grafisch plan) 
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Aan elk van de ingrepenniveaus kan een specifieke ‘toegelaten’ toename van de verkeersin
tensiteit gekoppeld worden en daarbij horende ontwikkeling van (delen van) de zone van Art. 
1.  
Vanuit de afweging tussen beperking milieu-/mobiliteitseffecten enerzijds en de taakstelling 
van het KSG Geel anderzijds (socio-economische aspecten) kunnen volgende ontwikkelingen 
als maatgevend beschouwd worden voor elk van de ingrepenniveaus: 

Ontwikkelingsmogelijkheden bij ingrepenniveau 0 
- De uitbreiding binnen de zone van Art. 1, buiten de overdruk van Art. 1.1 wordt beperkt 

gezien het feit dat een andere ontsluiting dan langs de Antwerpseweg niet mogelijk is. Voor 
het deel van de zone van Art. 1 buiten de overdruk van Art. 1.1 geldt dat de (potentiële) ver
hoging van de door het bedrijf veroorzaakte verkeersdynamiek als gevolg van een uitbrei
ding beperkt moet blijven tot 10%. 

- Voor de zone van Art. 1.1 (zie overdruk op grafisch plan) geldt dat de (potentiële) verhoging 
van de door het bedrijf veroorzaakte verkeersdynamiek als gevolg van een uitbreiding 
eveneens beperkt moet blijven tot 10%. Ruimere uitbreidingen zijn echter mogelijk binnen 
de zone van Art. 1.1, gekoppeld aan de voorwaarde dat deze bedrijven kunnen ontsluiten 
via de achterkant. Dit laatste geldt niet zolang de nodige infrastructuur die deze nieuwe ont
sluiting mogelijk maakt, nog niet is aangelegd. De ontsluiting langs de achterkant wordt mo
gelijk gemaakt in het PRUP Woon-werkpark, dat tegelijk met voorliggend PRUP wordt op
gemaakt in het kader van het KSG Geel.  

Ontwikkelingsmogelijkheden bij ingrepenniveau 1 
- een volledige realisatie van de zone van Art. 1 is mogelijk 

Hoger opgesomde infrastructurele maatregelen voor de verschillende ingrepenniveaus gelden 
als voorbeeld en kunnen vervangen worden door andere infrastructurele maatregelen met 
gelijkwaardig effect. Omdat eventueel noodzakelijke infrastructurele maatregelen niet op een 
rechtszekere manier via het RUP kunnen verankerd worden, dient hiervoor een flankerend 
beleid voorzien. 
In plaats van (of in combinatie met) infrastructurele maatregelen, die inwerken op de ‘aanbod
zijde’, zijn tevens maatregelen mogelijk die inwerken op de ‘vraagzijde’ voor zover die hetzelf
de effect bereiken. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen ter bevordering van de multimodali
teit, etc. De mate waarin mobiliteitsprofiel en bereikbaarheidsprofiel op elkaar afgestemd wor
den door infrastructurele en/of andere maatregelen moet blijken uit mobiliteitsonderzoek of 
een MOBER. 
De bijkomende verkeersgeneratie wordt afgewogen t.o.v. de bestaande verkeersinfrastructuur 
en dit zowel op vlak van doorstroming als op vlak van verkeersleefbaarheid /-veiligheid. Vol
gende parameters criteria (niet limitatief) worden gehanteerd in de beoordeling: 
- Woon-werkverkeer 
- het totaal aantal (verwachte) personeelsleden 
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1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

- de vervoersmodi van woon-werkverkeer met aantallen het aantal personeelsleden (te 
voet, per fiets, openbaar vervoer, met de auto, motor, carpooling…) 

- spreiding in tijd van vertrek / aankomst (tijdstip van eventuele ploegenwissels) 
- Bezoekers – leveranciers, telkens met aanduiding van de aarde van het vervoer 
- Het totaal aantal (verwachte) bezoekers en leveranciers per dag 
- De (verwachte) frequentie van leveringen en de tijdstippen van leveringen (dag, uur) 
- De openingsuren van de activiteit / het bedrijf 

- Het aantal voorziene autoparkings en fietsparkeerplaatsen 
- De maatregelen die het bedrijf neemt om alternatieve vormen van vervoer aan te bieden 
Voorbeelden van maatregelen die het bedrijf neemt om alternatieve vormen van vervoer aan 
te bieden: stimulansen m.b.t. carpoolen, fietsgebruik, openbaar vervoer of eigen organisatie 
van collectief vervoer (bijv. bedrijfsbussen), medegebruik van de bedrijfsparking. 

Bestaande voetwegen (voet- en buurtwegen uit de atlas der buurtwegen en andere 
erfdienstbaarheden) moeten maximaal behouden worden en geïntegreerd in het 
ontwerp. Indien het bestaande tracé omwille van de inrichting van het gebied niet 
meer mogelijk is, dient een aangepast tracé te worden gezocht, zodat de verbin
dingsfunctie van deze wegen niet verloren gaat. 

2. Perceelsgrootte 
Percelen langs de Antwerpseweg moeten minimum 30 meter breed zijn, met een 
minimale oppervlakte van 3.000 m². 
Bestaande percelen met beperktere afmetingen mogen samengevoegd worden met 
naburige percelen zodat op termijn voldaan wordt aan de minimale oppervlakte. 
Enkel restpercelen, die omwille van de specifieke ligging of configuratie niet samen
gevoegd kunnen worden, mogen een beperktere afmeting behouden. 

In functie van een duurzaam ruimtegebruik voorziet het RUP dat minimaal 50% van de kavel 3. Perceelsbezetting 
moet worden ‘bebouwd’.. Met bebouwde oppervlakte worden hier zowel gebouwen als functi- Per perceel geldt een minimale bebouwingsindex (B/T) van 50 %, tenzij de bouwonele verhardingen (opslag in open lucht, stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, …, NIET: par vrije afstanden dit verhinderen. keerplaatsen voor personenwagens) bedoeld. Op deze manier wordt er op toegezien dat de 
beschikbare ruimte voor bedrijvigheid zo intensief mogelijk benut wordt. 

4. Plaatsing van gebouwen 
Binnen de zone van artikel 1.1 mag één voorkant gericht zijn naar de Antwerpseweg en één – De gebouwen binnen de gearceerde zone van Art. 1.1 mogen 2 voorkanten heb
naar de achterkant, gezien de ligging aansluitend op het PRUP Woon-werkpark en de moge ben: één gericht naar de Antwerpseweg, en één gericht weg van de Antwerpse
lijkheid die hierin gegeven wordt om via het PRUP Woon-werkpark te ontsluiten. Het PRUP weg. 
Woon-werkpark wordt gelijktijdig opgemaakt met voorliggend PRUP in het kader van de afba – Ten opzichte van de perceelsgrenzen gelden volgende bouwvrije afstanden: kening van het KSG Geel. 

– minimum 5 m langs de Antwerpseweg, waarbij rekening wordt gehouden met 
De inplanting van de gebouwen op minimum 5 m van de Antwerpseweg mag geen norm wor een variabele inplanting van de voorgevels van verschillende bedrijven in func
den. Tussen de voorgevel en de bedrijven moet immers ruimte voorzien kunnen worden voor tie van het gemeenschappelijk gebruik van de zone tussen de Antwerpseweg 
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften 

gemeenschappelijke parkings en groen voor een cluster van bedrijven. Ook de minimum 
inplanting van 3 m langs de zijperceelsgrenzen mag geen norm worden. Tussen verschillende 
clusters van gebouwen moet voldoende groen voorzien kunnen worden, zodat een relatie met 
het achterliggende landschap behouden blijft. 
 

 

Verordenende voorschriften 

en de bedrijven. 
– minimum 3 meter langs de niet aangebouwde perceelsgrenzen, waarbij per 

cluster van bedrijven ook rekening wordt gehouden met mogelijkheden voor zij
delings groen in relatie met het achterliggende landschap 

– minimum 4 ten opzichte van de achterste perceelsgrens of de zonegrens 
– 0 meter bij gekoppelde of aangesloten bebouwing 

– De brandweg mag worden aangelegd op de scheiding van twee percelen. 
 

 

 
De breedte van de bouwvrije strook kan op advies van de brandweer worden verhoogd. 
In bepaalde gevallen is gekoppeld bouwen moeilijk realiseerbaar. Voor deze specifieke geval
len worden in het voorliggende PRUP uitzonderingsmaatregelen voorzien. Uitzonderingen 
worden evenwel enkel toegestaan indien grondig gemotiveerd wordt om welke reden gekop
pelde bebouwing niet realiseerbaar is. 
Voorbeelden waarbij het oprichten van bebouwing in een gekoppelde typologie moeilijk is: 
- Restpercelen die ten gevolge van hun vorm of hun specifieke ligging moeilijk in te vullen zijn 

met bebouwing die aansluit op de gebouwen van de aanpalende percelen. 
- Wanneer omwille van milieutechnische redenen een afstand ten opzichte van de perceels

grenzen noodzakelijk is (bijv. in functie afzuiging en verluchting), en hiervoor geen andere 
oplossing kan gevonden worden dan vrijstaand te bouwen. 

- Wanneer het noodzakelijk is dat het bedrijf langs 4 kanten toegankelijk is (bijv. in functie van 
veiligheid (nooduitgangen) of wanneer de logistieke keten van het bedrijf dit vraagt), en 
hiervoor geen andere oplossing kan gevonden worden dan vrijstaand te bouwen. 

 
 

De gebouwen voor de grootschalige handelsbedrijven, de geluidsproducerende 
recreatieve bedrijven en de kleine en middelgrote ambachtelijke bedrijven met een 
grotere toonzaalfunctie worden minimaal per twee gekoppeld.  

Vrijstelling van de verplichting tot gekoppeld bouwen is uitsluitend toegestaan wan
neer dit ruimtelijk niet of moeilijk inpasbaar is in de omgeving of wanneer de goede 
werking van het bedrijf wordt bezwaard. 

5. Bouwhoogte 
– De maximale bouwhoogte bedraagt 10,5 meter (max. 3 bouwlagen), gemeten 
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1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

vanaf het maaiveld tot bovenkant kroonlijst. 
– De minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter, wat de inpassing van 2 bouwlagen 

toelaat. Voorbeelden van motivering voor afwijking van minimum bouwhoogte: in functie van specifie
ke installaties of nevenfuncties (sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis,…), of in functie – Mits technische of bedrijfseconomische motivering kan van de vooropgestelde 
van de bebouwing voor het containerpark minimumhoogte afgeweken worden 

De zone van Art. 1.1 wordt beschouwd als een strategische locatie omwille van de specifieke Voor de zone van Art. 1.1 geldt volgende afwijking: 
ligging aan het knooppunt van de R14, N19 en N71, aansluitend op het PRUP Woon-werkpark De hoogte van het gebouw wordt door de vergunningverlener beoordeeld op basis (via hetwelk een ontsluiting voor de zone van Art. 1.1 mogelijk is),. van minstens onderstaande kwaliteitsparameters: 
Stad Geel heeft de studie ‘Ruimtelijke visie hoger bouwen Stad Geel’ opgemaakt. Deze studie 

– Oriëntatie is een leidraad voor een beleid inzake hoger bouwen en vormt een kader voor de beoordeling 
van een hoger bouwen project binnen een kwaliteitskamer of GECORO. Daarnaast is het een – Verdichting 
referentie- en toetskader voor de ontwerper en opdrachtgever bij het uitwerken van een hoger – Vrijwaren van open ruimte 
bouwen project. 

– Representativiteit 
De aanvrager werkt, rekening houdend met deze leidraad, z’n bouwproject uit. Het aanvraag

– Definiëring publieke ruimte dossier moet dan ook de nodige elementen bevatten om de beoordeling mogelijk te maken. Bij 
elke stedenbouwkundige aanvraag dient, in functie van de hoogte, minstens aandacht besteed – Programma 
aan in de verordende kolom vermelde kwaliteitsparameters. Rekening houdend met deze – Mobiliteit en ontsluiting parameters moet op z’n minst het onderstaande duidelijk worden: 

– duurzaamheid 
- Het strategisch belang van de locatie 
- De uitstraling van (de functie van) het gebouw 

Deze kwaliteitsparameters worden op verschillende schaalniveaus beoordeeld: - Verhouding van het volume van het gebouw ten opzichte van de omliggende (publieke) 
ruimte – macro: kwaliteit binnen de globale stedelijke structuur 

- Positionering van het gebouw binnen de globale stedelijke structuur (maatschappelijk) be – meso: kwaliteit binnen de directe omgeving 
lang van het gebouw binnen de stedelijke structuur) – micro: intrinsieke kwaliteit van het gebouw 

- Positionering binnen de directe omgeving (belang van de omwonende en de bezoekers van 
de directe omgeving) 

- Ruimtelijke ‘hoogtetypering’ van het gebouw op de specifieke plek in de omgeving geeft 
(baken, landschapsensemble, economische pool, campus, front) 

- Kwaliteit van het gebouw 
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

In kader van duurzame energie- en waterhuishouding is het wenselijk de aanwezige ruime 6. Dakvorm 
dakoppervlakten maximaal te benutten voor opvang van hemelwater ten dienste van 
hergebruik, groendaken ten dienste van waterberging en voor zonnepanelen/cellen op de De dakvorm en dakhelling moeten maximaal afgestemd worden op een mogelijke 

benutting van (passieve) zonne-energiewinning, voor zover de bedrijfsvoering dit 
toelaat. 

daken ten dienste van alternatieve energiewinning. 

Illustratieve weergave van de toepassing van groendaken en zonnepanelen/cellen. 
7. Architecturale en materiaalgebruik 
Functionele invulling: In functie van de beeldkwaliteit van het openbaar domein worden representatieve functies 

zoals toonzalen, kantoorruimte, etc. ingericht aan de voorzijde van het gebouw. Op deze – De representatieve functies, evenals de conciërge- of bedrijfswoning, worden 
ingericht aan de voorzijde van de gebouwen, tenzij dit om functionele redenen niet manier worden monotone, kale gevelpartijen vermeden, en wordt de perceptie vanaf het 
mogelijk is.  openbare domein op kwalitatieve wijze beïnvloed. Ook de conciërge- of bedrijfswoning dient 

om dezelfde reden hier te worden ondergebracht. 

Vormgeving en materiaalgebruik: 
– Gebruikte materialen moeten duurzaam en esthetisch verantwoord zijn. Specifie

ke aandacht dient hierbij te gaan naar de beeldwaarde van de (voorgevels van 
de) gebouwen langs de Antwerpseweg. 

Afwerking blinde geveldelen: 
In de meeste gevallen zullen er muurdelen van de scheidingsmuur zijn waartegen niet ge
bouwd wordt. Deze delen moeten naar materiaalgebruik op kwalitatieve wijze worden afge – Muurdelen van scheidingsmuren waar niet tegen aangebouwd wordt of die ten 

gevolge van een verbouwing vrij komen te liggen, moeten worden afgewerkt: werkt. De afwerking van deze muurdelen dient verzorgd te worden: 
– Door de eigenaar van af het te werken gedeelte en dit ten laatste 1 jaar nadat 

het aanpalende gebouw winddicht is. 
- door de eigenaar van het gebouw met vrijliggende muurdelen in geval van nieuwbouw;  
- door de verbouwer in geval de verbouwingen tot gevolg hebben dat muurdelen van de buur 

vrij komen te liggen.  – Door de verbouwer en dit ten laatste 1 jaar na aanvang van de werken 
- Bij gekoppelde bebouwing is in het elk geval steeds aangewezen om bij opmaak van een – De afwerking van de betreffende muurdelen dient in elk geval steeds te gebeuren 

bouwplan op de hoogte te zijn van plannen voor het aanpalende perceel, en om de eigen in eenzelfde materiaalgebruik als toegepast voor de overige delen van het af te 
plannen ook ter kennis voor te leggen aan de buurman. Hierdoor kan men afzonderlijke werken gebouw planvoorstellen voor gekoppelde bebouwing onderling op elkaar afstemmen, en wordt ook 

een duidelijk beeld verkregen van welke muurdelen van de scheidingsmuur men uiteindelijk 

zal moeten afwerken. 


8. Aanleg niet bebouwde zone 
– De onbebouwde delen van de zone tussen de voorgevel en het openbaar domein 
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 1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften 

Antwerpseweg 

Elk bedrijf voorziet op eigen terrein parkeerruimte 
voor personenwagens in de voortuinstrook. In 
functie van een kwaliteitsvolle buiteninrichting en 
een efficiënt ruimtegebruik worden de 
parkeervoorzieningen gebundeld. In geval de 
parkeerruimte om functionele redenen (bijv. vanuit 
logistiek oogpunt indien een doorgang voor 
vrachtwagens enkel kan voorzien worden op de 
plaats waar de gebundelde parking in principe had 
moeten komen) of ten gevolge van een 
plaatstekort niet kan worden ingericht in de 
voortuinstrook, dan kan deze elders op het terrein 
voorzien worden. 
Het ongelijkvloers voorzien van een parking, geïntegreerd in de bedrijfsbebouwing, is 
eveneens toegelaten. 
Het parkeren en stallen van meer omvangrijke bedrijfsvoertuigen wordt – omwille van de 
minder attractieve verschijningsvorm – ingericht op minder zichtbare delen van de 
bedrijfssites. 
Er wordt uitgegaan van een minimale stalnorm voor fietsen van 0,12 fietsstallingsplaatsen per 
werknemer. Dit cijfer is gebaseerd op de modal split voor het woon-werkverkeer volgens het 

Verordenende voorschriften 

worden ingericht als een aaneensluitende private ruimte met semipubliek karakter 
voor collectief parkeren, en/of representatieve toegangszone en/of groenaanleg.  

– Minimaal 10 % van de niet bebouwde zone moet per perceel verplicht beplant 
worden, waarbij tenminste de parkeerzone via opgaand groen gestructureerd en 
afgeschermd wordt. De groenstructuur ondersteunt eveneens de beeldwaarde 
van de bedrijfsgebouwen. 

– De delen van het terrein die worden gebruikt voor toegangen, parkeerplaatsen, 
laad- of losplaatsen mogen worden verhard. De aanleg van verhardingen moet 
zodanig gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid krijgt om maximaal door te 
dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar de onverharde 
delen, of door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit ande
re regelgeving niet is toegestaan. 

– Opslag dient, indien niet ondergebracht in de gebouwen, afgeschermd te worden 
van het openbaar domein (vb. ommuurd, aanplanten van een haag…) 

– Het niet bebouwde of verharde gedeelte van het perceel wordt ingericht als 
groenzone. Er wordt gebruik gemaakt van streekeigen beplanting zoals aangege
ven in de beplantingslijst in bijlage. 

– Afsluitingen zijn toegelaten, behoudens in de zone tussen de voorgevel en het 
openbaar domein, en mogen bestaan uit palen met draadwerk, begroeid met 
klimplanten of levende hagen uit streekeigen beplanting met een maximale hoog
te van 2,60 meter. De afsluitingen worden op de perceelsgrens geplaatst. 

9. Parkeren 
– Het parkeren van personenwagens gebeurt hetzij op collectieve parkings, hetzij 

op eigen terrein onder specifieke voorwaarden: 
– Parkeren op eigen terrein is enkel mogelijk in de vorm van gebundelde parkings 

(=gekoppeld met die van een belendend perceel) in de voortuinstrook, tenzij het 
efficiënt functioneren van het bedrijf in het gedrang komt of de voortuinstrook 
onvoldoende ruimte biedt. . In voorkomend geval is het voorzien van parkeer
ruimte voor personenwagens in de zijtuin of in de achtertuin mogelijk. 

– Het ongelijkvloers voorzien van een parking, geïntegreerd in de bedrijfsbebou
wing, is eveneens toegelaten. 

 
 

– Het parkeren van bedrijfsvoertuigen (eigen wagenpark) andere dan personenwa
gens, gebeurt op eigen terrein, achter de voorgevelbouwlijn.  

– Elk bedrijf dient op het eigen terrein voldoende fietsenstallingen te voorzien in 
relatie tot het personeelsbestand.  

PRUP 7  -  Antwerpseweg IOK plangroep 39 



   

        

     

       
       

 
          
             
  

 

      
           

        

         
        

           
            

          
          

        
 
 

          
         

 

 
 
 

            

          
    
        

 
         

             
         

 

 
              

  
 
         

         
      

         
          

         
 

           
        

    
 
 
 
 
         

        
 

 

 
 

 

  

                                                                                   

 

DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (september 2007-september 2008). Hieruit blijkt 
dat 12,52 % van de woon-werkverplaatsingen per fiets gebeuren. 

10. Toegankelijkheid 
In kader van toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten kan elke stedenbouwkundi- Onverminderd de van toepassing zijnde wetgeving geldt: 
ge aanvraag die betrekking heeft op een publieke ruimte voor advies voorgelegd worden aan 
het Centrum voor Toegankelijkheid. – De wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, worden integraal toegankelijk 

(her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft de niet vergunningsplichtige 
ingrepen. 

– Halteplaatsen voor gemeenschappelijk vervoer dienen te worden ingericht zodat 
zij toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. 

– Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegan
kelijk zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toe
gankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. Voor (delen van) ge
bouwen die niet in aanmerking komen om personeel met een beperking tewerk te 
stellen, kan een afwijking van deze verplichting gevraagd worden. 

11. Duurzaamheidsaspecten 
Duurzaam waterbeheer: 

De maatregelen inzake waterhuishouding zijn duidelijk aangegeven en beschreven in het –	 De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een 
vergunningsdossier en dienen afdwingbaar opgelegd te worden aan de bouwheren. volledig gescheiden stelsel 

Overloop –	 Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig hergebruik 	 Lozing ≤5 l/s/ha 
Individuele hemelwater wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd af-
buffer collectieve buffer 


RWA
 gevoerd wordt naar oppervlaktewater of openbare RWA. 
–	 Dimensionering van buffercapaciteit en afvoerdebieten dient te worden bepaald hemelwater privé publiek put volgens de meest actuele code van goede praktijk voor integraal waterbeheer. 

De nodige voorzorgen dienen genomen worden in functie van effectiviteit van de 
bufferende werking. 

–	 De bepalingen met betrekking tot hergebruik, infiltratie en buffering worden ge
realiseerd hetzij door de ontwikkelaar, hetzij individueel door de bouwheren, het-Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bijvoor

beeld:  
 zij een combinatie van beide. 

- Maximaliseren van het hergebruik van hemelwater, het opleggen van groendaken,… 
- Waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen 
- Het aanleggen van infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, e.d.   

Verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging zijn bijvoorbeeld parkings, laad- – Alle noodzakelijke maatregelen moeten getroffen worden om negatieve effecten 
en	 loskades. Een voorbeeld van een specifieke zuivering is het voorzien van een KWS- op de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te vermijden. 
afscheider op de afwatering van niet-waterdoorlatende verhardingen die de first-flushafvoer 
kan opvangen 
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1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Al de groenvoorzieningen (groenbuffer, laanbeplanting, groen voortuinzone, etc.) binnen het 
bedrijventerrein worden gerealiseerd in streekeigen en standplaatsgeschikte soorten. Bij de 
keuze van plantmateriaal kan ook rekening gehouden worden met natuurelementen uit de 
omgeving. 

Ook bij de inrichting van buffer- en infiltratievoorzieningen wordt zoveel mogelijk ingespeeld op 
de natuurlijke potenties van deze inrichtingen. 

Biodiversiteit: 
– Bestaande kleine landschapselementen dienen maximaal gevrijwaard te worden 

in een inrichtingsconcept. 
– Aanplant van houtige gewassen in buffers of in aanplantingen op het openbaar 

domein dient gebeuren met streekeigen en standplaatsgeschikte soorten. 

– De aanleg van bovengrondse buffer- of infiltratievoorzieningen dient te gebeuren 
volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw. 

Er wordt bij voorkeur gewerkt op basis van duurzame bouwconcepten met als aandachtspun
ten: beperken van materiaalgebruik, het gebruik van milieuverantwoorde materialen, etc. 

Voorbeelden van het hiernaast omschreven principe:  
- Beperken van energieverbruik door compact bouwen in relatie tot volume-efficiëntie 
- het inzetten van oriëntatiemogelijkheden van de gebouwen om energieverbruik te reduceren 
- het aanbieden van mogelijkheden voor plaatsing van constructies voor zonenergiewinning 

onderdeel uitmakend van de architecturale uitwerking van het gebouw,…. Dit dient afgewo
gen te worden in relatie tot de rol die groendaken kunnen spelen in functie van duurzaam 
waterbeheer.  

- Energiezuinige verlichtingssystemen intern en extern 
- Het benutten van mogelijkheden op collectieve energie- (elektriciteit, – warmte-)voorziening 
- een bundeling van verschillende toegangen is aangewezen. 

Onder bestaande, vergunde gebouwen en constructies wordt verstaan: gebouwen en con
structies die op het moment van in werking treden van het PRUP binnen het plangebied aan
wezig zijn of vergund zijn 

Overige duurzaamheidsaspecten: 
Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op: 
– De mate waarin bij de inrichting van het terrein en de uitvoering van gebouwen en 

constructies rationeel gebruik gemaakt wordt van duurzame, milieuverantwoorde 
materialen. 

– De mate waarin bij de inrichting van het terrein en de uitvoering van de gebouwen 
mogelijkheden gecreëerd en benut worden in functie van rationeel energiegebruik 
en/of energiezuinige technieken worden ingezet. 

12. Afwijkende inrichting 
Bestaande, vergunde gebouwen en constructies die afwijken van bovenvermelde 
voorschriften m.b.t. de inrichting mogen in hun bestaande situatie behouden blijven. 
Bij een uitbreiding van de bestaande, bebouwde oppervlakte moeten de voorschrif
ten van voorliggend PRUP gevolgd worden, tenzij dit vanuit het functioneren van het 
bedrijf of bouwtechnisch niet mogelijk is, en voor zover dit niet strijdig is met de 
goede ruimtelijke ordening. 

Beheer 
De openbare domeinen en private domeinen met publiek karakter moeten op een kwaliteits
volle en op elkaar afgestemde wijze ingericht en beheerd worden. 

Publieke ruimtes en semipublieke ruimtes moeten op een kwaliteitsvolle wijze be
heerd worden. 
De groenvoorzieningen en buffer- en infiltratievoorzieningen moeten op een ecolo-
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

De groenvoorzieningen en buffer en infiltratievoorzieningen worden beheerd volgens de 
principes van een verantwoord groenbeheer. 

gische wijze beheerd worden. 

Art. 1.1 Strategische locatie (overdruk) 

Bestemming 
De zone van Art. 1.1 wordt beschouwd als een strategische locatie omwille van de specifieke 
ligging aan het knooppunt van de R14, N19 en N71, aansluitend op het PRUP Woon-werkpark 
(via hetwelk een ontsluiting voor de zone van Art. 1.1 mogelijk is),. 

categorie van gebiedsaanduiding: ‘bedrijvigheid’ 

De zone van Art. 1.1 is een strategische locatie binnen de zone van Art. 1. 

Voor de voorschriften wordt verwezen naar Art. 1. 

Inrichting en beheer 
Voor de voorschriften wordt verwezen naar Art. 1. 
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1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Art. 2 Zone voor openbare weg 

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’ 

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en de inrichting van het openbaar domein ter plaat-
se van de bestaande Antwerpseweg. De zone is aangeduid voor de aanleg en aanpassing van: 
– lijninfrastructuur bestemd voor alle vormen van verkeer met uitzondering van waterwegen en 

spoorwegen 
– fiets- en voetgangersoversteken.  

Binnen deze zone zijn openbare groene en openbare verharde ruimten toegelaten. 

Inrichting en beheer 

Voorbeelden van inrichtingen en constructies eigen aan openbare wegenis. 
signalisatie, nutsleidingen, groeninrichtingen, parkeervoorzieningen, voorzie
ningen voor openbaar vervoer, verlichting, straatmeubilair, etc. 

Werkzaamheden en constructies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de lijninfrastruc
tuur volgens de toegekende categorisering en de vooropgestelde visie zijn toegelaten. Alle inrich
tingsmaatregelen ter realisatie van veilige voet- en fietsoversteken kunnen binnen deze zone ge
nomen worden. 
Volgende werken en handelingen zijn toegelaten. 
– Alle werken en handelingen noodzakelijk voor de inrichting van het openbaar domein 
– voorzieningen/infrastructuur in functie van integraal waterbeheer 
– Inrichtingen en constructies eigen aan de openbare wegenis 

Werken en handelingen voor de (her)aanleg dienen de verkeersleefbaarheid en doorstroming te 
bevorderen en de barrièrewerking te reduceren.  

Bij de realisatie van de werkzaamheden die kaderen in de aanleg en aanpassing van lijninfrastruc
tuur moeten de gebruikte terreinen kwaliteitsvol afgewerkt worden, rekening houdend met de di
recte omgeving. 

Bestaande voetwegen (voet- en buurtwegen uit de atlas der buurtwegen en andere erfdienstbaar
heden) moeten maximaal behouden worden en geïntegreerd in het ontwerp. Indien het bestaande 
tracé omwille van de inrichting van het gebied niet meer mogelijk is, dient een aangepast tracé te 
worden gezocht, zodat de verbindingsfunctie van deze wegen niet verloren gaat. 

PRUP 7 - Antwerpseweg IOK plangroep 43 



   

        

 

     

      
 

            
           

           
           

              
             

             
           

          

             
           

           
  

      

            
          

          

   

 
            

       
               

          
         

           
      

     
       

       
          

      
      

 

  
        

           
  

      
        
       
  

 

 
 

          
            

         

 

DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Art. 3 Reservatiestrook voor aanleg Antwerpseweg met 
ventwegen (overdruk) 

Bestemming 
De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de 
handelingen en werken, teneinde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van 
openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.  
Ter hoogte van de Antwerpseweg wordt een reservatiestrook aangeduid bedoeld als bouwvrije 
strook (behoudens behoud van bestaande bebouwing), en dit met het oog op het vrijwaren van 
ruimte voor een eventuele heraanleg van de Antwerpseweg. Specifieke aandacht gaat uit naar het 
voorzien van maatregelen functie van de doorstroming van het doorgaand verkeer en een veilige 
afwikkeling van het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer. De reservatiestrook werd inge
tekend tot 30 m uit de as van de bestaande, uitgevoerde weg. 

In de streefbeeldstudie van de N19-R14-N71 (conform verklaard in december 2008) wordt voor de 
Antwerpseweg ter hoogte van het plangebied een systeem met ventwegen voorzien. Het doorgaand 
verkeer en het bestemmingsverkeer in functie van de aanliggende handelsfuncties wordt volgens de 
streefbeeldstudie gescheiden afgewikkeld. 

categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’ 

Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het beheer en 
de exploitatie van verkeers en vervoersinfrastructuur. De reservatiestrook 
wordt vastgelegd op 30 m uit de as van de weg, langs beide zijden van de 
Antwerpseweg. 

In dit gebied zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren 
of aanpassing van die voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorig
heden. Daarnaast zijn alle handelingen met het oog op de ruimtelijke inpas
sing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, 
jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet
gemotoriseerd verkeer toegelaten. De in grondkleur aangegeven bestemming 
is van toepassing met dien verstande dat geen nieuwe constructies of uitbrei-

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan: 

Al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisa
tie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de veiligheidsuitrustingen 
zoals stootbanden en hulpposten, de geluidswerende constructies, de parkeerplaatsen langs auto
snelwegen. 

dingen van bestaande constructies kunnen vergund worden. Onderhoudswer
ken, aanpassingen binnen het bestaande volume zijn wel mogelijk. 

Inrichting en beheer 
Specifieke voorzieningen in functie van de inrichting van de weg zijn: 
- Kunstwerken en constructies (op- en afritten, kruisingen, aansluitingen, bruggen, viaducten, fiets

paden, bermen, taluds, verlichting, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering, ...) 
- Voorzieningen in functie van de waterhuishouding (duikers, bermen, bermsloten, taluds, …) 
- (Groen)voorzieningen i.f.v. de landschappelijke inpassing van de weg. 
- Ecologische infrastructuur i.f.v. de barrièrewerking van de weg. 
- Geluidswerende voorzieningen 

Verharding en specifieke voorzieningen in functie van de inrichting van de 
weg zijn toegelaten, voor zover deze voldoen aan de bepalingen in de alge
mene voorschriften en de specifieke voorschriften van de onderliggende be
stemming. 

44 IOK plangroep PRUP 7 - Antwerpseweg 



 1 Voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Onderstaande figuur geeft indicatief een mogelijk dwarsprofiel weer.   
– De weg wordt zondanig ingericht en gedimensioneerd dat het doorgaand en 

bestemmingsverkeer gescheiden worden afgewikkeld en de doorstroming 
op de hoofdweg gegarandeerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot een kwalitatieve aanleg wordt hieronder een referentiebeeld gegeven:  
 

 

 

– De nodige aandacht moet gaan naar een kwalitatieve heraanleg: 
– Een aangepast kleur- en materiaalgebruik 
– Het gebruik van groenelementen als belijning en beeldbepalend element.  

 

 

hoofdweg             ventweg 

Tussen de ‘hoofdweg’ en de ventweg 
wordt een verticale groenstructuur (hagen 
en/of bomenrijen) voorzien. 
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

Art. 4 Keerpunt i.f.v. ventwegen (overdruk) 

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’ 
Binnen de zone van Art. 4 kan een keerpunt voorzien worden, in functie van het systeem met 
ventwegen. Ook onderdoorgangen e.d. moeten mogelijk zijn. Deze zone wordt gereserveerd tot 
zolang deze reservatiestrook niet opgeheven wordt. 
De onderliggende bestemmingen volgens bepaald in andere artikels blijven van toepassing, met 
dien verstande dat binnen deze zone geen nieuwe bebouwing wordt toegelaten. Bestaande be
bouwing mag niet uitbreiden. 

Inrichting en beheer 
Het keerpunt is conform het streefbeeld voor de N19-R14-N71. 

De nodige ruimte voor deze voorzieningen wordt gereserveerd. 

Art. 5 Fietstunnel (overdruk) 

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’ 

Binnen de zone van Art. 5 kan een fietstunnel voorzien worden. Deze zone wordt gereserveerd tot 
zolang deze reservatiestrook niet opgeheven wordt. 

De onderliggende bestemmingen volgens bepaald in andere artikels blijven van toepassing, met 
dien verstande dat binnen deze zone geen nieuwe bebouwing wordt toegelaten. Bestaande be
bouwing mag niet uitbreiden. 

Inrichting en beheer 

De fietstunnel is conform het streefbeeld voor de N19-R14-N71. De nodige ruimte voor de fietstunnel wordt gereserveerd. 
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Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade 
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. 

Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.) Planschade mogelijk 
bedrijvigheid -> wonen
 

openbaar nut -> bedrijvigheid
 

openbaar nut -> recreatie
 

openbaar nut -> wonen
 

groen -> bedrijvigheid
 

groen -> landbouw
 

groen -> oppervlaktedelfstoffen
 

groen -> recreatie
 

groen -> wonen
 

landbouw -> bedrijvigheid
 

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen
 

landbouw -> recreatie
 

landbouw -> wonen
 

recreatie -> bedrijvigheid
 

recreatie -> wonen
 

plangebied 

bedrijvigheid -> openbaar nut 

bedrijvigheid -> groen 

bedrijvigheid -> landbouw 

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen 

bedrijvigheid -> recreatie 

openbaar nut -> groen 

openbaar nut -> landbouw 

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen 

recreatie -> groen 

recreatie -> landbouw 

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen 

wonen -> bedrijvigheid 

wonen -> openbaar nut 

wonen -> groen 

wonen -> landbouw 

wonen -> oppervlaktedelfstoffen 

wonen -> recreatie 

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.) 
landbouw -> groen 

De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register 
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op 
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke 
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade. 

DISCLAIMER
 
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 

waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, 

een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
 

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding
 
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. 

Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus 

geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
 

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing 

is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
 
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie 

is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
 
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan 

geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
 

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal 

gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 

digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
 

Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.
 

http:www.codex.vlaanderen.be
http:www.ruimtelijkeordening.be
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PRUP 7: ANTWERPSEWEG 
kaart 1 - Situering: topokaart 

bron:XXX datum: december 2011 

350073_kaart_1.mxd AD 1:10.000 
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PRUP 7: ANTWERPSEWEG 
kaart 2 : Bestaande feitelijke toestand: Orthofoto 

bron:XXX datum: december 2011 

350073_kaart_2.mxd AD 1:10.000 



Legende PRUP 7: ANTWERPSEWEG natte plaggenbodem op (lemig) zand plangebied vereenvoudigde bodemkaart 
plaggenbodem op (licht) zandleem waterlopen (VHA) vallei : zeer natte alluviale bodem (NOG)
 
natte plaggenbodem op (licht) zandleem
 Bevaarbaar vallei : natte alluviale bodem (NOG) kaart 3 : Fysisch systeem 
verspoelde grond (colluvium) Geklasseerd, eerste categorie depressie : zeer natte podzol(achtige) bodem
 
duin
Geklasseerd, tweede categorie veen (NOG) 

Antwerpseweg 1      B - 2440 Geel kleibodem T 014-58 09 91      F 014-58 97 22 bron:XXX datum: december 2011 
info@iok.be                 www.iok.be 

Geklasseerd, derde categorie depressie : natte podzol(achtige) bodem 
open water Niet geklasseerd droge tot matig natte podzol(achtige) grond
 
niet gekarteerd of sterk antropogeen
 plaggenbodem op (lemig) zand 350073_kaart_3.mxd AD 1:10.000 

http:www.iok.be
mailto:info@iok.be
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Op- en afrittencomplex A13-E313-N19 te Geel West 

Op- en afrittencomplex A13-E313-N19 te Geel West
Legende
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business-park PRUP 7: ANTWERPSEWEGWoonuitbreidingsgebied Parkgebiedverkavelingen Pleisterp laats nomaden Bufferzone Ambachtelijke bedrijven en KMO'sRUP zonevreemde woningen Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut Groengebied Lokaal bedrijventerrein met openbaar karakterJuridische toestand wegen Abdijgebied Natuurgebied Reservegebied voor KMOBuurtwegen Dienstverleningsgebied Natuurreservaat Ontginningsgebied kaart 4 : Bestaande juridische toestand: ruimtelijk-juridische contextVoetwegen D Gebied voor vestig ing van grootwinkelbedrijven Groengebied met vissershutten Uitbreiding van ontginningsgebiedGemeentewegen Recreatiegebied museumcentrum in natuurgebied Opspuitings- en ontginningsgebebiedGewestwegen Gebied voor dagrecreatie Bosgebied StortgebiedBPA's Gebied voor verblijfsrecreatie Bosgebied met ecologisch belang Militaire gebouwen Antwerpseweg 1 B - 2440 GeelVliegveld/recreatiegebied Agrarisch gebied Bestaande autosnelwegen T 014-58 09 91 F 014-58 97 22 bron:XXX datum: december 2011RUPs

info@iok.be www.iok.beRecreatieve parkgebieden Agrarisch gebied met ecologisch belang Bestaande waterwegenGewestplan J C Gebied voor Jeugdcamping Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Gebied voor vestig ing van kerninstallatiesWoongebied Golfterrein Industriegebied Landelijke gebieden 350073_kaart_4.mxd AD 1:10.000Woongebied met esthetische waarde Reservegebied voor recreatie Milieubelastende industrieënWoongebied met landelijk karakter 

N 

http:www.iok.be
mailto:info@iok.be


          
            

                 

  
       

    

 
  
    

  

 
  
  
  

Legende 
plangebied ankerplaatsen beschermingszones grondwaterwinning PRUP 7: ANTWERPSEWEG 

vogelrichtlijngebieden Winning 
Beschermingszone type I VEN 2006 

kaart 5 : Bestaande juridische toestand: sectoraal-juridische context Beschermingszone type II habitatrichtlijngebieden Grote eenheid natuur 
Beschermingszone type III Grote eenheid natuur in ontwikkeling 
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