
 

bpa ‘nr. 015 school meersel-dreef’ 
toelichting d.d. 22 maart 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOGSTRATEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 
 

Opdrachtgever: Stadsbestuur Hoogstraten 
Project: BPA ‘nr. 015 School Meersel-Dreef’ 
Fase: Voorontwerp ingediend, aangepast n.a.v. de 

eerste plenaire vergadering d.d. 06/12/2001 
Datum: 22 maart 2002 
Opdrachthouder: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij  

voor de Kempen (IOK) 
Antwerpseweg 1 - 2440 Geel  
tel. (014) 58 09 91  fax (014) 58 97 22 

Verantwoordelijke Stedenbouwkundige: ir. Greet De Ruysscher 
Projectteam: 
Coördinatie: Greet De Ruysscher 
Ruimtelijke planning: Luk Helsen 
Juridisch kader: Cathy Blervacq 
Terreinanalyse: Luk Helsen 
Tekeningen: Tanja Van Dooren 

Dirk Poelmans 
Secretariaat: Wendy Geypen 



Inhoud 

IOK Hoogstraten (Meersel-Dreef) - BPA ‘nr. 015 School Meersel-Dreef’ – toelichting d.d.22/03/2002 – 5673.toe03 blz.1 

Inhoud 
0 INLEIDING: PROCES IN 3 FASEN ..................................................... 2 

0.1 Oriëntatiefase............................................................................. 2 
0.2 Onderzoeksfase......................................................................... 2 
0.3 Ontwerpfase............................................................................... 2 

1 ORIËNTATIEFASE ......................................................................... 3 

1.1 Doelstelling van het BPA ‘School Meersel-Dreef’...................... 3 
1.2 Aanpak ....................................................................................... 3 

2 ONDERZOEKSFASE....................................................................... 4 

2.1 Situering en afbakening van het plangebied.............................. 4 
2.1.1 Hoogstraten: situering in de regio.............................................. 4 
2.1.2 Het plangebied: situering en afbakening ................................... 5 
2.2 De planologische context........................................................... 6 
2.2.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen................................... 6 
2.2.2 Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen ................. 7 
2.2.3 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten..... 8 
2.2.4 Het gewestplan .......................................................................... 9 
2.2.5 Andere relevante plannen en documenten................................ 9 
2.2.6 Samenvatting: juridisch bindende elementen uit de 

planningscontext ...................................................................... 11 
2.3 Analyse van de bestaande toestand........................................ 11 
2.3.1 Bestaande situatie van de school ............................................ 11 
2.3.2 Een terreinanalyse van het plangebied ................................... 11 
2.3.3 Kwaliteiten, kansen en knelpunten in het plangebied.............. 12 
2.4 Eisen en randvoorwaarden ...................................................... 12 

3 DE ONTWERPFASE ..................................................................... 14 

3.1 Uitgangspunten........................................................................ 14 
3.2 Visie en stedenbouwkundige concepten ................................. 14 
3.3 Gewenste structuur en inrichtingsvoorstellen .......................... 14 

4 BESLUIT .................................................................................... 15 

 
 
 
 
 

 

Figuren 
figuur 1: Opbouw van de toelichting .................................................2 
figuur 2: Situering van Hoogstraten in de regio ................................4 
figuur 3: Ligging van het plangebied op het stratenplan...................5 
figuur 4: Het plangebied op de orthofoto (1995)...............................6 
figuur 5: Hoogstraten binnen de gewenste structuur van het RSV 

(bron: RSV).........................................................................7 
figuur 6: Hoogstraten binnen de gewenste structuurvan het PRS 

Antwerpen (bron: PRS Antwerpen) ....................................7 
figuur 7: Meersel-Dreef binnen de gewenste ruimtelijke structuur 

volgens het GRS Hoogstraten (bron: iris consulting en 
Stabo) .................................................................................8 

figuur 8: Het plangebied op het gewestplan –meso-niveau ...........10 
figuur 9: Het plangebied op het gewestplan – micro-niveau ..........10 
figuur 10: Schets terreinanalyse .......................................................12 
 
 

Tabellen 
tabel 1: Oppervlakte, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid in 

Hoogstraten (1/1/98)...........................................................5 
 
 



0 Inleiding: proces in 3 fasen 

IOK Hoogstraten (Meersel-Dreef) - BPA ‘nr. 015 School Meersel-Dreef’ – toelichting d.d.22/03/2002 – 5673.toe03 blz.2 

0 Inleiding: proces in 3 fasen 
De toelichtingsnota bestaat globaal uit 3 delen, overeenkomstig de 3 
fasen die doorlopen worden bij de opmaak van het BPA ‘School 
Meersel-Dreef’: 

0.1 Oriëntatiefase 
De doelstelling van het BPA ‘School Meersel-Dreef’ en de aanpak die 
gehanteerd wordt bij de opmaak ervan, worden bondig omschreven. 

0.2 Onderzoeksfase 
In de onderzoeksfase worden een aantal aspecten onderzocht die van 
belang zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Deze aspecten 
hebben betrekking op de feitelijke, bestaande toestand én op de 
gewenste, toekomstige toestand. 
Voorafgaand wordt het plangebied eenduidig gesitueerd en 
afgebakend (geografisch en op verschillende schaalniveaus). 
Vervolgens wordt een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot een 
drietal zaken: 
- Een onderzoek van de planningscontext levert relevante informatie 

omtrent de gewenste structuur op macroschaal. Deze vormen het 
kader waarbinnen het BPA ‘School Meersel-Dreef’ zich 
positioneert (o.a. ruimtelijke structuurplannen, gewestplan). 

- Aan de hand van een terreinanalyse wordt inzicht verkregen in de 
concrete, bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied. 

- Daarnaast kunnen ook eisen gesteld worden door het 
gemeentebestuur, adviesraden en dergelijke. Deze eisen kunnen 
vanuit ruimtelijke of niet-ruimtelijke hoek (bv. financiële 
haalbaarheid) belangrijke randvoorwaarden opleggen voor het 
ontwerp. 

 
De onderzoeksfase resulteert in een aantal juridisch bindende 
bepalingen (bv. uit de structuurplannen), kwaliteiten, kansen en 
knelpunten (bv. uit de terreinanalyse) en randvoorwaarden, behoeften 
en strevingen (bv. vanwege het stadbestuur) waarmee in het ontwerp 
rekening moet/kan gehouden worden. 
 
 
 

0.3 Ontwerpfase 
Op basis van het resultaat van de onderzoeksfase kunnen de 
uitgangspunten (randvoorwaarden, wensen…) voor het ontwerp 
geformuleerd worden. 
Een visie en de stedenbouwkundige concepten maken de overgang 
van de bestaande naar de gewenste toestand, en brengen dit op een 
eenvoudige manier in beeld. Dit leidt uiteindelijk tot de gewenste 
toestand en bijhorende inrichtingsvoorstellen. 
 
Juridisch wordt het ontwerp vastgelegd in het bestemmingsplan en de 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. 
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figuur 1: Opbouw van de toelichting 
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1 Oriëntatiefase 
De oriëntatiefase omschrijft bondig: 
- de doelstelling van het BPA ‘School Meersel-Dreef’ 
- de aanpak om die doelstelling te bereiken 

1.1 Doelstelling van het BPA ‘School Meersel-
Dreef’ 
Het BPA ‘School Meersel-Dreef’ wil de uitbreiding van een 
basisschool (lagere school/kleuterschool) in Meersel-Dreef mogelijk 
maken. Deze uitbreiding wordt in hoofdzaak gerealiseerd om 
bestaande containerklassen een definitieve huisvesting te geven. 
Volgens het gewestplan ligt het plangebied deels in woongebied, 
deels in agrarisch gebied. De reeds bestaande gebouwen van de 
school liggen eveneens deels in woongebied, deels in agrarisch 
gebied, maar zijn volledig vergund (het betreft dus een deels 
zonevreemd gebouw). 
Het perceel waarop uitgebreid zal worden, wordt (werd) als akkerland 
gebruikt. 
 
Het BPA ‘School Meersel-Dreef’ zal dus een gewestplanwijziging 
doorvoeren, zodat de school kan uitbreiden en de bestaande 
schoolgebouwen geregulariseerd worden. Bovendien zullen voor de 
uitbreiding inrichtingsprincipes voorgesteld worden. 

1.2 Aanpak 
De gewestplanwijziging dient gemotiveerd te worden. Er moet 
aangetoond worden dat de uitbreiding van de school noodzakelijk is. 
Daarnaast worden stedenbouwkundige voorschriften aangereikt die 
de uitbreiding van de school op een verantwoorde manier kunnen 
laten gebeuren, zonder elke afmeting of vorm verregaand vast te 
leggen. 
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2 Onderzoeksfase 
De onderzoeksfase bevat: 
- de situering en afbakening van het plangebied 
- de eigenlijke analyse van: 

- de gewenste toestand volgens de planologische context 
- de bestaande toestand aan de hand van een terreinanalyse 
- eventuele eisen die geformuleerd werden door het stadbestuur, 

adviesraden, … 
- het resultaat van de analyse in de vorm van: 

- juridisch bindende bepalingen 
- kwaliteiten, kansen en knelpunten 
- randvoorwaarden, behoeften en strevingen 

2.1 Situering en afbakening van het plangebied1 

2.1.1 Hoogstraten: situering in de regio 
De stad Hoogstraten ligt in het noorden van de provincie Antwerpen, 
in het arrondissement Turnhout, en grenst aan de gemeenten 
Wuustwezel, Rijkevorsel, Brecht en Merksplas in België, en Zundert 
en Breda in Nederland. 
Hoogstraten bestaat uit 5 deelgemeenten: Hoogstraten, Minderhout, 
Wortel, Meer en Meerle. De deelgemeente Meerle bestaat uit twee 
kernen: Meerle en Meersel-Dreef (waar het plangebied gelegen is). 
 
De belangrijkste wegen zijn de autosnelweg E19 (Antwerpen-Breda) 
die het westelijke landbouwgebied doorsnijdt, en een aantal 
verbindingswegen: 

- de N14 (Malle-Breda) welke door de kernen van Hoogstraten, 
Minderhout en Meerle gaat. 

- de N146 (Minderhout-Zundert), welke door de kernen 
Minderhout en Meer gaat. 

- de N138 (vanuit Meerle richting Nieuw-Ginneken) 
- de N128 (vanuit Meerle richting Baarle Nassau) 
 

                                                      
1  Voor de algemene positionering werd o.a. beroep gedaan op: Stadsbestuur 

Hoogstraten, ‘Langs Vlaamse wegen – Hoogstraten’, Stichting Monumenten- en 
Landschapszorg, Dienst voor Toerisme Hoogstraten en V.T.B./V.A.B., 1992; Stad 
Hoogstraten, ‘Woonbehoeftestudie gemeente Hoogstraten’, IOK, oktober 1998. 

 
- de N124 (Merksplas-Hoogstraten), welke de kernen Wortel en 

Hoogstraten verbindt. 

figuur 2: Situering van Hoogstraten in de regio 

Deze infrastructuren zijn hoofdzakelijk noord-zuid georiënteerd 
(uitzondering: N124 en N128). Lokale (landbouw)wegen zorgen voor 
de oost-west verbindingen tussen deze infrastructuren. 

N14
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N128
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N144

N115
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N14

E19 plangebied 
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Het landschap in Hoogstraten is vlak, zodat de verschillende 
kerkdorpen specifieke perspectieven bieden. De rivier de Mark 
bepaalt het oostelijk deel, in het westen zorgt de E19 voor een 
kustmatige snijding. 
 

oppervlakte aantal inwoners dichtheid 
10 533 ha 17 390 inw 1,65 inw/ha 

tabel 1: Oppervlakte, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid in 
Hoogstraten (1/1/98) 

2.1.2 Het plangebied: situering en afbakening 

1° Afbakening 

Het plangebied is gelegen in het noorden van Hoogstraten, in de 
deelgemeente Meerle, in de kern Meersel-Dreef, vlakbij de 
Nederlandse grens. Meersel-Dreef is een ongestructureerde kern die 
zich ontwikkeld heeft langs een aantal wegen. Centraal in de kern 
(een lint) ligt een bedevaartsoord (Mariapark en het 
Capucijnenklooster). De bebouwing in de kern situeert zich ten 
noorden en ten zuiden van dit bedevaartsoord, langs de Dreef. Via 3 
oost west-wegen (Kapelweg, Oude Tramweg en Nieuwdreef) heeft de 
bebouwing zich uitgebreid tot aan Heiende (een noord zuid-weg 
parallel en oostelijk van de Dreef). 
 
Het plangebied werd als volgt afgebakend: 
 

ten noorden: grenzend aan perceel 451t (akkerland), 451s (tuin) en 
451 n, m (woning) 

ten oosten: grenzend aan de lokale verbindingsweg Dreef en de 
grens tussen woongebied en agrarisch gebied (zie 
ook figuur 9) 

ten zuiden: grenzend aan de lokale weg Kapelweg 
ten westen: grenzend aan perceel 450c (woning) en 450a 

(akkerland) 
 
Via de Dreef is het plangebied aangesloten op de lokale weg Klein 
Eyssel. Klein Eyssel is op z’n beurt geënt op Strijbeek (N 14). 
 

figuur 3: Ligging van het plangebied op het stratenplan 

Op de plenaire vergadering d.d. 06/12/2001 werd deze afbakening 
van het plangebied in vraag gesteld: er werd gesuggereerd om de 
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gehele kern van Meersel-Dreef in het BPA op te nemen. Het 
Stadsbestuur van Hoogstraten wenst de bovenvermelde begrenzing 
echter te behouden, conform haar motivatie zoals opgenomen in het 
verslag van de plenaire vergadering d.d. 16/12/2001: 
 

- In het (ontwerp) GRS Hoogstraten werden reeds een visie en 
concepten voor Meersel-Dreef uitgewerkt. In uitvoering hiervan, 
na de goedkeuring van het GRS Hoogstraten, zou een GRUP 
voor Meersel-Dreef kunnen uitgewerkt worden. 

- Uit het RSV en het PRS Antwerpen blijkt nu reeds dat Meersel-
Dreef weinig ontwikkelingsmogelijkheden heeft: de bestaande 
kern moet leefbaar gehouden worden, enkel bouwrijpe percelen 
mogen in de toekomst ontwikkeld worden. Vanuit het 
structuurplanningskader liggen de ontwikkelingsmogelijkheden 
van Meersel-Dreef dus al verregaand vast. 

- Het BPA is opgestart om het specifieke ruimtegebrek van de 
school op te lossen. De Stad heeft niet de bedoeling gehad 
voor heel Meersel-Dreef een BPA op te maken. 

- Een BPA voor de gehele kern zou financieel niet haalbaar zijn. 
- Er zijn weinig tot geen problemen in Meersel-Dreef, of voor 

bestaande problemen worden reeds oplossingen gezocht.  
- De Stad Hoogstraten is al bezig/startende met de aanpak van 

de zonevreemde woningen en de zonevreemde bedrijven. 

2° Kengetallen 

Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 5700m² (0,57ha). 
Het deel van het plangebied dat voor de uitbreiding in aanmerking 
komt, heeft een oppervlakte van ongeveer 2400m² (0,24ha), het deel 
waarin de bestaande schoolgebouwen gelegen zijn, heeft een 
oppervlakte van ongeveer 3135m² (0,31ha). Ongeveer 165m² 
(0,17ha) zijn reststroken in agrarisch gebied. 
Het plangebied bevat de percelen met kadasternummers 451b², 451t 
(gedeeltelijk), 451c², 451d2 (gedeeltelijk) en 451s (gedeeltelijk)2. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Stad Hoogstraten, 3de afdeling, sectie D. 

figuur 4: Het plangebied op de orthofoto (1995) 

2.2 De planologische context 

2.2.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Hoogstraten wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)3  
geselecteerd als een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. 

                                                      
3  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – 

integrale versie’, LIN AROHM, Brussel, 1998. 
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Het plangebied van het BPA ‘School Meersel-Dreef’ is echter gelegen 
in het buitengebied. Volgens het principe van de gedeconcentreerde 
bundeling moeten ontwikkelingen in het buitengebied geconcentreerd 
worden in de kernen. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen selecteert Meerle als woonkern, Meersel-Dreef als 
dusdanig wordt echter niet vermeld (zie 2.2.2). 
 

figuur 5: Hoogstraten binnen de gewenste structuur van het RSV (bron: 
RSV) 

2.2.2 Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (PRS Antwerpen)4  
onderscheidt in haar concept voor de provincie Antwerpen 4 
hoofdruimten en 14 deelruimten. Deze ruimten worden door 5 
deelstructuren met elkaar in samenhang gebracht. 
 
 
A. Deelruimte ‘Open Kempen’ 
Hoogstraten maakt deel uit van de deelruimte Open Kempen. 
Verstedelijking, verspreiding van de bebouwing, versnippering van de 
open ruimte zijn niet gewenst. Kernen worden in dit gebied 
beschouwd als compacte kernen. 

                                                      
4 Provincie Antwerpen, ‘Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen’, Studiegroep 

Omgeving, Antwerpen, 25 januari 2001. 

Structuurbepalende elementen van provinciaal niveau zijn: de 
omringende open ruimte, de vallei van de Mark, de domeinen van 
Heeshuis en Wortel en het concentratiegebied voor glastuinbouw. 
 
Het gebied ten noorden van Hoogstraten, waar Meersel-Dreef 
gelegen is, kenmerkt zich door de aaneengesloten open ruimten met 
daarin structurele grondgebonden maar ook grondloze landbouw. In 
de toekomst zal deze rol behouden worden. 
 

figuur 6: Hoogstraten binnen de gewenste structuurvan het PRS 
Antwerpen (bron: PRS Antwerpen) 

B. Deelstructuren 
 
B.1 Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur 
Het plangebied ligt op ongeveer 800m van de waterloop de Mark, in 
het ‘centrum’ van Meersel-Dreef. De vallei van de Mark heeft goede 
ontwikkelingskansen voor de vorming van één grote natuurverbinding 
doorheen alle beekdalen. Het gebied van de vallei van de Mark 
tussen Hoogstraten en Merksplas wordt in de bindende bepalingen 
van het PRS Antwerpen geselecteerd als gebied met een ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang. 
 
B.2 Gewenste nederzettingsstructuur 
Hoogstraten wordt geselecteerd als kleinstedelijk gebied van 
provinciaal niveau. Een afbakening wordt gesuggereerd in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten. 
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Hoogstraten wordt geselecteerd als een kleinstedelijk gebied met een 
gewoon hoofddorp type III. Hoogstraten-Minderhout, Wortel, Meer en 
Meerle worden bovendien geselecteerd als woonkern, waar de 
uitrusting voor de dagelijkse behoefte in stand gehouden moet 
worden. 
 
Meersel-Dreef ligt in het buitengebied en kan beschouwd worden als 
een solitaire lint, dat geïsoleerd voorkomt in het agrarisch gebied. De 
uitbreiding hiervan moet worden tegengegaan. Specifieke 
doelstellingen in dit lintlandschap (en voor het plangebied) zijn: 

- het bevriezen of uitdoven van de woonfunctie 
- het integreren van solitaire linten in landinrichtingsplannen of 

open ruimte uitvoeringsplannen 
 
Meersel-Dreef wordt verder niet behandeld op provinciaal niveau. Een 
verfijning omtrent de visie op Meersel-Dreef wordt opgenomen in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoogstraten (zie 2.2.3). 
 
B.3 Gewenste ruimtelijk-economische structuur 
Hoogstraten als kleinstedelijk gebied vormt een economisch 
knooppunt in de Noorderkempen. De openheid van het omringende 
buitengebied wordt gegarandeerd door het grondgebonden melkvee, 
welke als drager fungeert. 
 
B.4 Gewenste ruimtelijke verkeer- en vervoerstructuur 
Van belang is de aanwezigheid van de hoofdweg E19 in het westen 
van de gemeente. Het op- en afrittencomplex ten noorden van 
Hoogstraten is van provinciaal belang. Het gebied ten oosten van de 
E19 (met Hoogstraten als knooppunt, en waar ook het plangebied 
gelegen is) kan gestructureerd worden door vraagafhankelijk 
openbaar vervoer en fietsnetwerken. 
Via een lokale weg is het plangebied aangetakt op de N14, een 
noord-zuid gerichte verkeersas (richting Nederland) welke niet van 
provinciaal belang is voor het autoverkeer, maar wel een verbindende 
buslijn vormt. 
 
B.5 Gewenste landschappelijke structuur 
Hoogstraten maakt deel uit van het complex gaaf landschap 
Hoogstraten-Ravels, waar de open ruimte maximaal behouden moet 
blijven om een versterking van de relatie tussen eenheden tot stand te 
brengen. 

2.2.3 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 
Hoogstraten 
Het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 
Hoogstraten (GRS Hoogstraten)5 werd onlangs afgerond. 
In dit document wordt Meersel-Dreef beschouwd als een kern die 
leefbaar moet gehouden worden door andere maatregelen dan extra 
woningen) (zie figuur 7 en bijlage 2). 
 

figuur 7: Meersel-Dreef binnen de gewenste ruimtelijke structuur 
volgens het GRS Hoogstraten (bron: iris consulting en Stabo) 

Meer concreet wordt onderscheid gemaakt tussen deelruimten en 
deelstructuren. 
Meersel-Dreef maakt deel uit van de deelruimte ‘Groen-geel Hoefijzer’ 
(zie bijlage 3), waar landbouw en natuur nevengeschikt aanwezig zijn. 
Om de kern aantrekkelijk te houden voor jong en oud moet het 
stadsbestuur extra maatregelen nemen. In het GRS Hoogstraten 
worden 2 maatregelen genoemd: 

- het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte 
- ondersteunen van toeristisch-recreatieve initiatieven en 

regelmatige evenementen 
- een goede openbaar vervoer verbinding met Hoogstraten 

(belbussysteem) 

                                                      
5  Stad Hoogstraten, ‘Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten – ontwerp eindrapport en 

kaarten’, iris consulting en Stabo, november 2000. Op 23/01/01 is er een structureel 
opverleg geweest aangaande dit document. 
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Voor de bestaande woningen en de nog te realiseren bouwrijpe 
percelen, moet een voldoende uitrustingenniveau voorzien worden. 
De uitbreiding van de school (zodat voorlopige containerklassen 
definitief gehuisvest kunnen worden) past in deze visie. 
 
De deelruimten worden onderling gerelateerd door een aantal 
deelstructuren. Deze deelstructuren werden gecombineerd met een 
aantal concepten (zie bijlage 4). 

2.2.4 Het gewestplan 
Het plangebied is op het gewestplan6 deels in woongebied, deels in 
agrarisch gebied gelegen (zie figuur 8 op blz.10 en figuur 9 op blz.10). 
Het is duidelijk dat de school momenteel deels zonevreemd is (wel 
vergund). Daarom zal in het BPA het gehele gebied waarbinnen de 
school gelegen is, worden opgenomen en als zone voor school 
worden bestemd. 
Merk op dat wanneer de uitbreiding van de school gerealiseerd wordt 
(op perceel 451t), er een driehoekig restgebied (deel van perceel 
451s en van perceel 451d2) over zou schieten met bestemming 
agrarisch gebied. Omdat dit perceel 451s (dat voor het overige deel in 
woongebied gelegen is) als tuin gebruikt wordt bij de woning gelegen 
op 451p, zal ook het driehoekig restgebied in het BPA worden 
opgenomen en de bestemming achtertuin krijgen. Hetzelfde geldt voor 
perceel 451d2: momenteel is dit niet bebouwd, maar het perceel heeft 
in het verleden deel uitgemaakt van een momenteel vervallen 
verkaveling7 (zie plan bestaande toestand), en er werd reeds een 
bouwvergunning afgeleverd (welke niet uitgevoerd werd). Ook in de 
toekomst zal het perceel voor woningbouw in aanmerking komen. 

2.2.5 Andere relevante plannen en documenten 

1° Stedenbouwkundig attest nr.2, d.d. 11 oktober 1999 

Op het plan van de bestaande toestand is de ligging van het 
bovenvermeld stedenbouwkundig attest aangeduid (zie ook bijlage 6). 
Er wordt gesteld dat een afwijking van het gewestplan mogelijk is 

                                                      
6 Gewestplan Turnhout, nr.16 kaartblad ‘Meerle 2/7’, definitieve vaststelling bij KB van 

30 september 1977. 
7  Vervallen verkaveling met referentie 051/105, d.d. 23/10/1978. 

wanneer alternatieve inplantingen voor de uitbreiding van de school 
worden onderzocht. Wanneer geen alternatieve locaties voorhanden 
zijn, dan kan een inplanting binnen het betreffende perceel overwogen 
worden. 
Er dient opgemerkt te worden dat dit stedenbouwkundig attest z’n 
rechtskracht verloren heeft, maar niettemin een waardevol referentie 
vormt voor de opmaak van dit BPA: gezien de kleinschaligheid van 
het ‘gehucht’ Meersel-Dreef en de eenvoudige structuur ervan 
(hoofdzakelijk een lint dat nagenoeg helemaal bebouwd is), gezien 
het feit dat het een ‘dorpsschool’ betreft (kleuterschool/lager school) 
welke volledig op het niveau van Meersel-Dreef is afgestemd, en 
gezien het feit dat er reeds een bestaand schoolgebouw aanwezig is, 
is het niet wenselijk een nieuwe locatie te zoeken voor de uitbreiding 
en zal bovendien geen betere alternatieve locatie gevonden worden 
binnen het woongebied van Meersel-Dreef. Een uitbreiding ter plaatse 
van de bestaande school is dan ook gewenst. 

2° Mobiliteitsplan Hoogstraten 

Het mobiliteitsplan is momenteel in opmaak8. 
Relevante gegevens uit het mobiliteitsplan werden in de toelichting 
verwerkt. 

3° Ruilverkaveling 

Het plangebied grenst aan de ruilverkaveling Meerle9 (zie ook plan 
van de bestaande en de juridische toestand). 

4° Belofte tot verkoop d.d. 13/03/2001 

Op 13/03/2001 werd een belofte tot verkoop opgemaakt tussen de 
eigenaars van perceel 451t (waar de uitbreiding gesitueerd is) en de 
Stad Hoogstraten. Aan deze belofte werd toegevoegd dat de grond 
gebruikt zal worden voor uitbreiding van de school. Zie bijlage 7. 

5° Waterlopen en buurtwegen 

Er bevinden zich geen waterlopen of buurtwegen in het plangebied. 

                                                      
8 Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt door de Libost-Groep. De oriëntatienota werd 

afgeleverd in november 1997, de synthesenota in maart 2000. (bron: GRS 
Hoogstraten, iris consulting - Stabo) 

9 Ruilverkaveling Meerle, M.B. d.d. 2 december 1985. 
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figuur 8: Het plangebied op het gewestplan –meso-niveau 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur 9: Het plangebied op het gewestplan – micro-niveau 

 

plangebied 



2 Onderzoeksfase 

IOK Hoogstraten (Meersel-Dreef) - BPA ‘nr. 015 School Meersel-Dreef’ – toelichting d.d.22/03/2002 – 5673.toe03 blz.11 

2.2.6 Samenvatting: juridisch bindende elementen uit de 
planningscontext 

1° Bindende elementen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

- Hoogstraten wordt geselecteerd als een kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau (en dus ook als economisch knooppunt). 

- Meersle-Dreef valt hier buiten en behoort tot het buitengebied van 
Hoogstraten. In het PRS Antwerpen worden de hoofddorpen en 
woonkernen in het buitengebied geselecteerd. 

2° Bindende elementen uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen 

- Het gebied van de vallei van de Mark tussen Hoogstraten en 
Merksplas wordt in de bindende bepalingen van het PRS 
Antwerpen geselecteerd als gebied met een ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang. 

- Hoogstraten wordt geselecteerd als een kleinstedelijk gebied met 
een gewoon hoofddorp type III. Minderhout, Wortel, Meer en 
Meerle worden bovendien geselecteerd als woonkern, waar de 
uitrusting voor de dagelijkse behoefte in stand gehouden moet 
worden. 

- De provincie selecteert de lintlandschappen. Volgens het 
richtinggevend gedeelte ligt Meersel-Dreef in een gebied met 
solitaire linten. 

- De agrarische structuur in de Noorderkempen wordt geselecteerd 
als grondgebonden melkveehouderij en grondloze veehouderij. 

- Hoogstraten wordt geselecteerd als een multimodaal knooppunt 
voor personenvervoer. 

3° Bindende elementen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Hoogstraten 

Specifieke elementen omtrent Meersel-Dreef die betrekking hebben 
op dit BPA ‘School Meersel-Dreef’ komen niet voor in de bindende 
bepalingen of de ruimtelijke kernbeslissingen van het GRS 
Hoogstraten. Niettemin moet het beleid rekening houden met haar 
visie, zoals geformuleerd in haar richtinggevend deel (zie 2.2.3 op 
blz.8). 

4° Juridische bestemming volgens gewestplan en BPA 

Deels woongebied, deels agrarisch gebied. 

2.3 Analyse van de bestaande toestand 

2.3.1 Bestaande situatie van de school 
De gemeentelijke basisschool in Meersel-Dreef kende sinds de jaren 
1980 een stijgend leerlingenaantal (van 50 tot 110 leerlingen). Als 
gevolg hiervan werd in 1990 een tweede kleuterklas ondergebracht in 
de bestaande turnzaal, in 1992 werden 2 containerklassen in gebruik 
genomen. Plannen om ook de bestaande zolders tot klassen te 
verbouwen werden niet gerealiseerd omdat hiervoor stabiliteitswerken 
zouden uitgevoerd moeten worden. Ondertussen bevinden de 
containerklassen zich in een belabberde bouwfysische toestand. Voor 
verdere informatie hieromtrent: zie bijlage 4. 

2.3.2 Een terreinanalyse van het plangebied 
Voor de terreinanalyse wordt verwezen naar het plan van de 
bestaande toestand en figuur 10 op blz.12. Het plangebied omvat het 
deel met de bestaande school, het deel waarop wordt uitgebreid (en 
dat nu als akker gebruikt wordt) en een deel van de tuin van perceel 
451s en het achterste deel van perceel 451d2 (welke is opgenomen in 
het BPA, omdat dit een onbruikbaar restperceel met de bestemming 
agrarisch gebied zou worden, na uitbreiding van de school). Volgende 
zaken kunnen vastgesteld worden bij de terreinanalyse: 
 

- De woningen in de buurt zijn vrijstaand, met maximum 1 
verdieping en een schuin dak 

- de bestaande school heeft een kroonlijsthoogte van 3,28m en 
een nokhoogte van 7m. 

- de school bevindt zich op het hoekperceel aan de Dreef 
(‘hoofdstraat’ van Meersel-Dreef) en Kapelweg. Het 
dwarsprofiel van de Dreef is specifiek: de rijbaan en het 
vrijliggend fietspad zijn van elkaar gescheiden door een haag. 
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figuur 10: Schets terreinanalyse 

- de toegang tot de school en de fietsenberging bevindt zich 
langs de lokale Kapelweg 

- parkeergelegenheid bevindt zich aan de overkant van de 
school, aan de Kapelweg 

- de speelplaats is specifiek ingericht met bomen 
- er zijn een aantal containerklassen voorzien 
- het deel van het gebied dat voor de uitbreiding bestemd zich ligt 

(noodzakelijk) aan de achterkant van de bestaande school. 

2.3.3 Kwaliteiten, kansen en knelpunten in het plangebied 
- Achter de school ligt een perceel dat voor uitbreiding in 

aanmerking komt. Hiervoor bestaat een (vervallen) 
stedenbouwkundig attest en een geldige belofte tot verkoop aan de 
Stad Hoogstraten. 

- het merendeel van de leerlingen komt met de fiets 

- de lokalen van de school worden ’s avonds en in het weekend 
gebruikt voor de activiteiten van enkele lokale verenigingen (zie 
bijlage 4) 

- de speelplaats is kwaliteitsvol ingericht 
 
- het bestaande schoolgebouw bevindt zich gedeeltelijk in agrarisch 

gebied 
- de parkeerruimte wordt als onvoldoende beschouwd (zie bijlage 4) 
- de containerklassen voldoen niet (o.a. slechte bouwfysische 

kwaliteit, te kleine ruimte, ontoereikende sanitaire voorzieningen) 
- ook in de bestaande school is er een gebrek aan ruimte (zie bijlage 

4) 
- het deel dat voor uitbreiding in aanmerking komt is momenteel 

bestemd als agrarisch gebied en moet dus herbestemd worden 

2.4 Eisen en randvoorwaarden 

1° Randvoorwaarden vanuit de planningscontext 

Er dient rekening gehouden te worden met de visies en bindende 
bepalingen, zoals verwoord in de planningscontext (zie 2.2 op blz.6). 
Het is de bedoeling dat een ruimtegebrek in de bestaande 
basisschool wordt opgevangen. Omdat deze basisschool vooral van 
lokaal belang is, zal deze ingreep geen afbreuk doen aan de deze 
beleidskaders. In de eerste plaats moet een goede inpassing in de 
omgeving gegarandeerd worden. 
Van belang is wel dat een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd, 
zodat de uitbreiding mogelijk wordt. 

2° Andere randvoorwaarden 

De directeur van de school kwantificeert de uitbreidingsbehoefte als 
volgt: 
 

- 3 kleuterklassen  
- 1 klas voor de lagere school 
- 2 kleinere lokalen als taakklas en klas voor zedenleer 
- lokalen voor directie en administratieve hulp, kopieerlokaal en 

lerarenlokaal 
- refter en bijhorende keuken 
- berging 
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- mediaklas 
- technisch lokaal 
- naschoolse opvang (facultatief) 

 
Uit de plenaire vergadering d.d. 06/12/2001 blijkt dat de school een 
bijkomende oppervlakte van ongeveer 1000m² nodig heeft. 
 
Voor meer gedetailleerde hieromtrent wordt verwezen naar bijlage 4, 
het verslag van de plenaire vergadering d.d. 6/12/2001 en bijlage 8. 

3° Plenaire vergadering d.d. 06/12/2001 

Het verslag van de plenaire vergadering werd bij het dossier gevoegd. 
Het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen10 
aangaande de plenaire vergadering, werd opgenomen in bijlage 8. 
 

                                                      
10 Uittreksel uit de notulen van het schepencollege, d.d. 11 februari 2002. 
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3 De ontwerpfase 

3.1 Uitgangspunten 
Er dient in de eerste plaats een uitbreiding van de school gerealiseerd 
te worden, om een ruimtegebrek binnen de bestaande gebouwen op 
te vangen. 

3.2 Visie en stedenbouwkundige concepten 
Het plangebied wordt zodanig bestemd dat: 

- de uitbreidingsbehoefte wordt opgevangen 
- de bestaande toestand geregulariseerd wordt 
- onbruikbare restpercelen in agrarisch gebied die kunnen 

ontstaan na de uitbreiding van de school worden herbestemd 
(naar tuin in dit geval). Het betreft de percelen, 451s en 451d2. 

- de toegang tot de school wordt behouden langs de Kapelweg 
- er kan extra parkeerplaats voorzien worden 

 
De reeds bestaande situatie, dit wil zeggen het profiel van de 
omringende bebouwing (verdieping en schuin dak) en het profiel van 
de recent gebouwde school wordt als referentiepunt genomen voor 
het formuleren van de stedenbouwkundige voorschriften met 
betrekking tot een eventuele toekomstige uitbreiding. 

3.3 Gewenste structuur en inrichtingsvoorstellen 
Het plangebied bevat volgende zones op het bestemmingsplan: 
 
een zone voor een school 
Deze zone bevat het deel met de reeds bestaande school en de 
mogelijke uitbreiding. Met percentages en met voorschriften met 
betrekking tot de inplanting en afmetingen, worden aan (de uitbreiding 
van) het schoolgebouw voorwaarden opgelegd die een goede 
inpassing in de omgeving moeten garanderen. De bestaande 
schoolgebouwen kunnen uiteraard behouden blijven Deze 
voorschriften laten een redelijke flexibiliteit toe, zodat voor de 
(architecturale) uitwerking van de gebouwen of inrichting van de 
speelruimte de creativiteit van de ontwerper ten volle gerespecteerd 

wordt. Er wordt vanuit gegaan dat de vergunningverlenende overheid 
in Hoogstraten de kwaliteit van het ingediende voorstel zal bewaken. 
 
De bestaande school benut een oppervlakte van ongeveer 850m², de 
containerklassen een oppervlakte van ongeveer 170m². De bestaande 
gebouwen nemen dus een oppervlakte van ongeveer 1020m² in. Het 
perceel waarop de bestaande schoolgebouwen staan heeft een 
oppervlakte van 3135m², zodat de bestaande gebouwen een 
bezettingsgraad van ongeveer 0,33 hebben. Het deel dat voor 
uitbreiding in aanmerking komt heeft een oppervlakte van ongeveer 
2400m². Als voor de gehele zone voor de school een bezettingsgraad 
van 0,4 wordt opgelegd, dan mag dus ruim 2200m² van deze totale 
oppervlakte bebouwd worden, wat een uitbreiding van de bestaande 
gebouwen met ongeveer 1200m² grondoppervlakte betekent. 
Rekening houdend met de beslissing van het College om voor de 
uitbreiding een verdieping toe te laten (zie bijlage 8), wordt ruim 
voldaan aan de wensen voor uitbreiding van de school. Rekening 
houdend met het feit dat niet enkel de containerklassen een nieuw 
onderkomen moeten vinden, maar ook nieuwe lokalen worden 
voorzien (zie 2.4), is dit verantwoord. 
 
een zone voor een achtertuin 
Een deel van perceel 451s zou als onbruikbaar restje agrarisch 
gebied overblijven. Omdat dit perceel momenteel gebruikt wordt als 
tuin bij de woning op perceel 451p, wordt dit restje als dusdanig 
bestemd. 
Dit geldt eveneens voor het achterste deel van perceel 451d2: 
momenteel is dit niet bebouwd, maar het perceel heeft in het verleden 
deel uitgemaakt van een momenteel vervallen verkaveling11 (zie plan 
bestaande toestand), en er werd reeds een bouwvergunning 
afgeleverd (welke niet uitgevoerd werd). Ook in de toekomst zal het 
perceel voor woningbouw in aanmerking komen. 
 

                                                      
11  Vervallen verkaveling met referentie 051/105, d.d. 23/10/1978. 
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4 Besluit 
Het BPA ‘School Meersel-Dreef’ wijzigt de bestemming van agrarisch 
gebied naar zone voor een school (en reststroken wordt als achtertuin 
bestemd). Op die manier wordt de uitbreiding van de bestaande 
school mogelijk, zodat het huidige ruimtegebrek wordt opgevangen. 
Daarnaast wordt het bestaande schoolgebouw, welk deels in 
agrarisch gebied gelegen is, geregulariseerd. Hiervoor werden 
stedenbouwkundige voorschriften geformuleerd, welke voor de 
architecturale uitwerking van de gebouwen of de inrichting van het 
terrein een zekere vrijheid bieden. Anderzijds werd maximaal rekening 
gehouden met de bestaande toestand. 
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Bijlage 1: 
Gewenste ruimtelijke structuur volgens 
het GRS Hoogstraten1 

figuur 1: Gewenste ruimtelijke structuur volgens het GRS Hoogstraten (bron: iris consulting en Stabo) 

                                                      
1 Stad Hoogstraten, ‘Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten: ontwerp eindrapport en kaarten’, iris consulting en Stabo, november 2000. 
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Bijlage 2: 
Deelruimten volgens het GRS 
Hoogstraten1 

figuur 1: Deelruimten volgens het GRS Hoogstraten (bron: iris consulting en Stabo) 

                                                      
1 Stad Hoogstraten, ‘Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten: ontwerp eindrapport en kaarten’, iris consulting en Stabo, november 2000. 

Meersel-Dreef 
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Bijlage 3: 
Concepten en deelstructuren volgens 
het GRS Hoogstraten1 

 

figuur 1: Ruimtelijke concepten volgens het GRS Hoogstraten (bron: iris consulting en Stabo) 

 
 

                                                      
1 Stad Hoogstraten, ‘Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten: ontwerp eindrapport en kaarten’, iris consulting en Stabo, november 2000. 
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figuur 2: Deelstructuren in combinatie met de concepten volgens het GRS Hoogstraten (bron: iris consulting en Stabo) 
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Bijlage 5: 
Fotoreportage 

 
De volgende pagina’s bevatten een fotoreportage m.b.t. het BPA ‘nr. 015 School Meersel-Dreef’. 
De aanduiding van de locaties van waaruit de foto’s genomen zijn, is te vinden op het plan van de bestaande en de juridische toestand. 
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Bijlage 6: 
Stedenbouwkundig attest nr.2, d.d. 
11/10/1999 

figuur 1: -Stedenbouwkundig attest d.d. 11/10/1999 
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Bijlage 7: 
Belofte tot verkoop d.d. 13/03/2001 

figuur 1: -Belofte tot verkoop van perceel 451t, d.d. 13/03/2001 
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Bijlage 8: 
Standpunt schepencollege m.b.t. de 
plenaire vergadering d.d. 06/012/20011 

                                                      
1 Uittreksel uit de notulen van het schepencollege van 11 februari 2002. 
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