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1  Algemene inleiding 

1.1 Probleemstelling 

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en naar aanleiding van de Ministeriële omzendbrief RO 98/05 van 22 
september 1998 over zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten heeft de Stad Hoogstraten de beslissing genomen om de diverse 
ruimtelijke problemen op te lossen die zich stellen inzake bestaande gemeentelijke sport- en recreatievoorzieningen.  

Het opzet hiervan is tweeledig: ten eerste dient op korte termijn een oplossing te worden gevonden voor een aantal zeer concrete problemen en knelpunten. 
Daarenboven wordt de basis gelegd voor een visie op de gewenste ontwikkeling op lange termijn.  

1.2 Opbouw van het sectoraal BPA 

Het sectoraal BPA bestaat uit volgende elementen: 

• de voorstudie: de voorstudie biedt een inventaris van alle zonevreemde sport- en recreatieterreinen. Deze terreinen worden besproken en gecatalogiseerd. In 
functie van deze indeling worden enkele opgenomen in een sectoraal BPA. De voorstudie wordt als bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan.  

• memorie van toelichting: deze toelichtingsnota beschrijft de bestaande feitelijke en bestaande rechtstoestand van de in het bestemmingsplan opgenomen 
deelgebieden, formuleert doelstellingen voor deze en duidt de gewenste ruimtelijke invulling aan.  

• plannen van de bestaande toestand: dit zijn plannen waarop voor elk opgenomen deelgebied een nauwkeurig beeld van de bestaande feitelijke- en juridische 
toestand is aangeduid en wordt weergegeven.  

• bestemmingsplannen voor de deelgebieden: dit zijn plannen van elk opgenomen deelgebied waarop vlakken, zones en bouwvoorschriften aangeduid zijn. Op basis 
van deze plannen worden bouwaanvragen of bestemmingswijzigingen beoordeeld.  

• stedenbouwkundige voorschriften: deze juridische bepalingen specificeren de bouwvoorschriften zoals aangeduid op het bestemmingsplan. 
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2 Situering van de gemeente 

2.1 Kencijfers 

Hoogstraten heeft een totale oppervlakte van 10.532 ha.  Van deze oppervlakte is 8963 ha onbebouwd (ca. 83%), 1035,4 ha bebouwd (16.5%) en 533,5 ha zijn niet-
gekadastreerde oppervlakten (5,1%).  De niet-gekadastreerde oppervlakten zijn openbare wegen, pleinen, waterlopen,… De stad Hoogstraten heeft een 17.000-tal 
inwoners. 

Tabel 1: Enkele kencijfers 
 Hoogstraten Arr. Turnhout 
 1995 procentueel 1995 procentueel 
totale oppervlakte (ha) 10.531,8 100,0 135.685,5 100,0 
onbebouwde oppervlakte 8962,9 85,1 109.179,1 80,5 
bebouwde oppervlakte 1035,4 9,8 18.579,9 13,7 

Bron: Stativaria 141 

Hoogstraten behoort tot het arrondissement Turnhout.  De kencijfers voor Hoogstraten zijn, procentueel gezien, vergelijkbaar met die van het arrondissement.  85,1% 
van de totale oppervlakte is onbebouwd in Hoogstraten, daar waar het percentage in het arrondissement Turnhout 80,5% bedraagt.  Voor de bebouwde ruimte 
bedragen de cijfers resp. 9,8% en 13,7%.   

In 1985 bedroeg de bebouwde oppervlakte in Hoogstraten 640,1 ha en in het arrondissement Turnhout 13.103,9 ha.  De toename aan bebouwde oppervlakte in de 
periode 1985 - 1995 is groter in Hoogstraten (61,8%) dan in het arrondissement (41,8%).   

De oppervlakte aan cultuurgrond bedraagt 6458,64 ha; de beboste oppervlakte bedraagt 355,38 ha (NIS 1995).   

De afmetingen van de gemeente vertalen zich als volgt: van noord naar zuid is het grondgebied van de stad ongeveer 14 km lang, de dwarsdoorsnede (van west naar oost) bedraagt 
ongeveer 12 km. 

2.2 Ligging van de gemeente 

2.2.1 Situering in Vlaanderen - macrostructuur 

In het gebied tussen de Vlaamse Ruit, Brabantse steden (Breda, Tilburg en Eindhoven in Nederland), Kempische As en Limburgs stedelijk kerngebied bevindt zich een 
aaneengesloten open ruimte op Benelux niveau. Zij vormt een onderdeel van een ‘veelkleurig open netwerk’ zoals gedefinieerd in de tweede Benelux structuurschets 
en scheidt de stedelijke netwerken ‘Vlaamse Ruit’ en ‘Randstad’. Het gebied huisvest openruimtefuncties natuur, landbouw, recreatie enz. in een sterk verstedelijkte 
Benelux Delta. 
Hoogstraten is gelegen in dit open gebied tussen de Vlaamse Ruit en de Randstad. Deze twee stedelijke netwerken worden door de E19 functioneel aan elkaar 
verbonden. De E19 loopt over het grondgebied van de stad Hoogstraten. Deze verkeersader wordt gebundeld met de hogesnelheidslijn die Parijs, Brussel, Antwerpen 
en de Randstad verbindt. De aanwezigheid van deze belangrijke (inter)nationale verkeersinfrastructuren zijn een belangrijke randvoorwaarde om Hoogstraten haar 
status als kleinstedelijk gebied en economisch knooppunt te laten waarmaken.  

 

                                                      
1 Joeri Stekelorum. De bodembezetting in Vlaanderen.  Regionale en gemeentelijke evolutie tussen 1985 en 1995. Stativaria 14. September 1996.  Administratie Planning en Statistiek, Brussel. pp. 77 
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2.2.2 Situering in de regio - mesostructuur 

De grootschalige open ruimte kan nader gespecifieerd worden op het niveau van de provincie Antwerpen, de Noorderkempen. Turnhout speelt in dit geheel van open 
ruimten een centrale rol. Tussen Turnhout en de verschillende open ruimtegebieden bestaan historische, economische en hiërarchische relaties.  
Hoogstraten behoort tot de deelruimte ‘de Open Kempen’ en ligt in het noordwesten van het arrondissement Turnhout. Dit gebied is een letterlijk open gebied waarin 
de grootschalige landbouw (land- en tuinbouw) zich situeert. In mindere mate is er ook verweving van andere openruimtefuncties, zoals natuur en toerisme. 
Binnen deze deelruimte is Hoogstraten een versterkte pool. Dit kleinstedelijk gebied is de hoofdplaats van de Open Kempen. In de kern Hoogstraten zijn de functies 
wonen, bedrijvigheid en voorzieningen geconcentreerd en zorgen de aanwezige lijninfrastructuren voor een snelle interactie tussen de kern en het omringende gebied. 
Hoogstraten situeert zich op 100 km afstand van Brussel en 37 km van Antwerpen. Breda is slechts gelegen op 20 km.   
Hoogstraten grenst aan volgende Nederlandse gemeenten: Zundert, Alphen en Chaam, Breda en Baarle-Nassau.  Aan Vlaamse zijde wordt de stad omringd door de 
gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en Baarle-Hertog. 

2.3 Structuurbepalende elementen op microniveau 

Nederzettingsstructuur 

De bebouwde oppervlakte in de stad Hoogstraten is naar verhouding beperkt. Er bestaan concentraties van woonbebouwing in de zes verspreide dorpskernen. 
De hoofdkern is Hoogstraten-centrum. Daarnaast zijn er nog de kernen Minderhout, Meerle, Wortel, Meer en Meersel-Dreef. Buiten de dorpen is er sprake van 
lintbebouwing. De belangrijkste linten aansluitend op de kernen zijn de Meerseweg, Meerleseweg, St. Lenaartseweg, Strijbeekseweg en Chaamseweg. 

Ruimtelijk-natuurlijke structuur 

Hoogstraten, met de Mark als structurerend element, kent een open landschap met een zeer intensieve landbouw. De natuurwaarden zijn enerzijds versnipperd 
aanwezig in de beekdalen en anderzijds op de hogere gronden onder de vorm van jonge bossen (grote bospartijen in het noordoosten van de stad en de 
Wortelkolonie). In de beekdalen is vooral de mineraalrijke en voedselarme, basische kwel van groot belang. Een zeer kenmerkende natuurlijke structuur is 
daarvan het resultaat (hooilanden in het gehele beekdal van het Merkske, de Mark en de Noordermark). Langs de vallei van de Mark, stroomafwaarts Meer, zijn 
stuifduinen aanwezig. Hier bevinden zich kleine, maar zeer waardevolle heide- en vengebiedjes.  

Ruimtelijk-economische structuur 

De stad kent één grote industriezone, het gebied rond de Industrieweg ten zuidwesten van de bebouwde kom van Hoogstraten-centrum. Daarnaast is er bij de 
grensovergang van de E19 een vrij omvangrijke transportzone gerealiseerd. Kleinschaliger is het werkgebied ter hoogte van het waterzuiveringsstation ten 
noorden van Minderhout. Binnen de gemeente is de deelkern Hoogstraten de belangrijkste kern voor wat betreft de aanwezige werk- en schoolvoorzieningen. 
Tevens mag ook de aanwezigheid van het bedrijf De Ster niet onderschat worden.   
Naast de aanwezigheid van bedrijven en de industrie is ook de land- en tuinbouw van groot belang. De op één na grootste concentratie van glastuinbouw bevindt 
zich in en rondom de stad Hoogstraten. Naast de teelt van groenten concentreert zich in Hoogstraten de aardbeienteelt. Hieraan verbonden is de veiling op het 
industriegebied ‘De Kluis’. 

Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 

De E19 is een structuurbepalend element binnen de verkeersinfrastructuur. Binnen afzienbare tijd zal dit structurende karakter versterkt worden door de komst 
van de HSL. Ook de N14 (L. De Konincklaan-Heilig Bloedlaan-Vrijheid-Van Aertselaerstraat-Minderhoutdorp-Desmedtstraat-Bredaseweg-Voort-Meerledorp-
Strijbeekseweg), N115 (Sint-Lenaartseweg), N124 (Gelmelstraat-Klinketstraat-Worteldorp-Langenberg), N144 (Loenhoutseweg) en de N146 (Meerseweg-
Meerdorp-John Lijsenstraat) vormen belangrijke aders binnen de stad.   
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Landschappelijke structuur 

De landschappelijke structuur van de stad Hoogstraten wordt bepaald door de grote hoeveelheid open ruimtegebieden. Deze gebieden kennen een duidelijke 
afbakening gevormd door bosgebieden, beken, lintbebouwing en grootschalige infrastructuur met daar aan verwante economische activiteiten. In het landschap 
bevinden zich talrijke bakens die een structurerende werking hebben op gemeentelijk niveau. Hieronder vallen natuurlijk de kerktorens, waarvan de toren van de 
St-Catharinakerk hoog boven het landschap uit steekt en van verre is waar te nemen. Daarnaast zijn er de verschillende (kleine) landschapselementen die van 
lokaal belang zijn. 
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3 Beleidskader 

3.1 Structuurplannen 

3.1.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

Hoogstraten is geselecteerd als provinciaal kleinstedelijk gebied. Delen van de kernen van Hoogstraten en Minderhout zullen daar deel uit van maken. Relevante 
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden zijn: 

 Het afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied; 

 De  optimalisering van recreatieve- en toeristische voorzieningen en medegebruik;. 

Geen enkel gebied voorgesteld voor opname in dit sectoraal BPA behoort tot het vermoedelijk kleinstedelijk gebied. Met andere woorden bevinden alle op te nemen 
terreinen zich in het buitengebied.  

Relevante doelstellingen met betrekking tot het buitengebied zijn: 

 Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële  functies; 

 Het tegengaan van de versnippering; 

 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;. 

Recreatief medegebruik en netwerkvorming worden aangemoedigd.  

3.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

Hoogstraten is gelegen in de hoofdruimte ‘Noorderkempen’. Binnen de Noorderkempen wordt de stad als belangrijk knoop- en verdichtingsgebied aangeduid. 
Bovendien wordt erkend dat de tuinbouwfunctie te Hoogstraten specifieke eisen veronderstelt. Binnen de ‘Noorderkempen’ behoort de stad tot de deelruimte ‘Open 
Kempen’, waarvan zij trouwens de hoofdstad is. Beleidsmatig betekent dit dat buiten de kernen aandacht gaat naar grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke 
gebieden. Hoogstraten blijft als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau qua functies ondergeschikt aan Turnhout welk de hoofdplaats is van de Noorderkempen. 

De opdracht aan Hoogstraten vanuit het provinciaal structuurplan bestaat uit het uitbreiden, verdichten en opwaarderen van het kleinstedelijk gebied. De taak van de 
provincie bestaat uit het begrenzen en ordenen van het gebied voor glastuinbouw van provinciaal niveau. Bovendien ziet de provincie als mogelijke taak acties te nemen 
ter versterking van de groenstructuur ten oosten van Hoogstraten. (deel 2 - p. 34).  

Provinciaal RUP kleinstedelijke gebied Hoogstraten  

Een provinciaal RUP is in voorbereiding voor het kleinstedelijke gebied. Geen van de op te nemen gebieden bevinden zich in het vermoedelijk kleinstedelijk gebied. 
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3.1.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Hoogstraten is in opmaak. Het GRS bestaat uit een informatief, een richtinggevend en een bindend deel. In het 
informatief deel wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente weergegeven en in de richtinggevend deel de gewenste ruimtelijke structuur en dit voor 
zowel de deelstructuren als voor de deelruimten.  

Uit de analyse van de deelstructuren blijkt de gebondenheid van de kernen en akkers aan waterlopen. Wortel, Hoogstraten, Minderhout, Meer en Meersel-Dreef liggen 
in de directe nabijheid van de Mark en Meerle van de kleinere Heerlese Loop. De grote bedrijventerreinen liggen in de directe nabijheid van de E19.  

De groenstructuren komen versnipperd voor in het noordelijk en oostelijk deel van de gemeente. Zij vormen een hoefijzer van Werkhoven over Meersel-Dreef en 
Meerle tot Wortel. Weiden voor agrarisch gebruik liggen in hoofdzaak ten westen van de N14 - N146 en binnen de driehoek  Meer - Meerle - Eyssel met een uitloper 
richting Chaam en een uitloper richting Baarle Nassau. Concentraties van serres komen voor ten noordwesten en zuidoosten van Meer en tussen het eerder genoemde 
hoefijzer. 

De as N144 - N14 - N146 - E19 bevat veel elementen die van bovenregionaal niveau zijn: het bedrijventerrein ‘De Kluis’, het waarschijnlijke stedelijk gebied 
Hoogstraten bestaande uit Hoogstraten en Minderhout, belangrijke concentraties serres en de transportzone.  

Als ruimtelijk samenhangende gehelen kunnen onderscheiden worden: een hoogdynamische as Hoogstraten – Transportzone Meer, een Groen-Geel hoefijzer, een 
centraal geel hart en een westelijk landbouwgebied.  

De gewenste ruimtelijke structuur wordt gebaseerd op volgende ruimtelijke concepten: 

Waterlopen als groene aders 

Het fysisch systeem is de onderlegger voor het gemeentelijk structuurplan Hoogstraten. Zoals in deel 1 vermeld 
werken de waterlopen in de bestaande ruimtelijke structuur reeds structurerend hetgeen echter versterkt dient 
te worden. Het erkennen van waterlopen als basis voor toekomstige ontwikkelingen behoort tot een duurzaam 
gedachtengoed. 
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Kernen als parels langs het snoer van waterlopen 

De woonkernen liggen gescheiden in het landschap (uitzondering Minderhout-Hoogstraten) langs het 
hydrologisch net. De kernen komen in de bestaande ruimtelijke structuur reeds voor in de nabijheid van 
waterlopen (snoer). Zij dienen echter buiten het stroomgebied van de waterlopen gehouden te worden. Een 
kwaliteitsvolle ontwikkeling van de kernen is gewenst (parels). De combinatie van parels en snoer onderbouwt 
de duurzaamheidsgedachte. 

 

 

Hoogdynamische As als gelede drager van bovenlokale ontwikkelingen 

Binnen de Hoogdynamische As moet Hoogstraten haar bovenregionale taak vervullen zoals economisch en 
multimodaal knooppunt, serregebied van provinciaal niveau en kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De 
basis om deze functies waar te maken is reeds aanwezig in de bestaande ruimtelijke structuur. Aldus dient de 
identiteit van de deelruimte versterkt te worden. Ruimtelijke rechtvaardigheid geschiedt omdat men optimaal 
gebruik maakt van de troeven die reeds in het gebied aanwezig zijn. 

 

Hoogdynamische As als permeabele wand voor open ruimtefuncties. 

Om de open ruimte te Hoogstraten met elkaar te verbinden zijn corridors nodig die de Hoogdynamische As 
doorsnijden. In deel 1 werden reeds twee open gebieden vastgesteld in de Hoogdynamische As. Deze corridors 
helpen de niet-stedelijke deelruimten te versterken door het verbindend karakter en de Hoogdynamische As 
duurzaam te ontwikkelen door de nabijheid van open ruimte in de Hoogdynamische As. 

 

 



Sectoraal BPA zonevreemde sport- en recreatieterreinen ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Beleidskader 

iris consulting 

 9

4 deelruimten als basis voor een gebiedsgericht beleid 

De ruimte te Hoogstraten dient gedifferentieerd te worden om een op maat ontworpen beleid voor elk ruimtelijk samenhangend geheel te bekomen. De erkenning van 
deze differentiatie vertaalt zich in een ruimtelijk beleid voor de onderkende deelruimten. 

 

 
 

 

De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente zoals bepaald in het GRS wordt in hoofdstuk 4 besproken.  
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3.2 Gewestplan 

Er zijn 5 recreatiegebieden in de gemeente aangeduid op het gewestplan.  

Tabel  1: Bestaande recreatiegebieden op gewestplan 
Ligging Grote 

(ha) 
Recreatieve invulling Benuttingsgraad 

(%) 
Opmerkingen 

1. Meerle voetbal 1,48 Voetbalterrein 100 Deels zonevreemd 
2. De Mosten 3,70 Verblijfsrecreatie 100  

 8,82 Verblijfsrecreatie 100  
 26,65 Recreatieplas 100  

3. Wortel 0,40 Voetbalterrein 100 Deels zonevreemd 

bron: gewestplan Turnhout  en terreinonderzoek iris 

Dit geeft aan hoe weinig recreatieterreinen bij de kernen voorkomen en wijst op de zo goed als volledige invulling van de bestaande juridische terreinen. Dit is logisch 
omwille van de tijdsperiode waarin het gewestplan werd opgemaakt en de toegenomen vraag naar recreatie ten gevolge van een verschillende maatschappelijk 
tendensen. 

3.3 Omzendbrief RO 98/05 

De omzendbrief RO 98/05 betreffende het ‘bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport- recreatie- en jeugdactiviteiten’ geeft het kader 
waarbinnen het BPA voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en jeugdactiviteiten opgesteld moet worden. De belangrijkste elementen hieruit 
zijn: 

 de behoefte aan een gecoördineerde aanpak; 

 een onderbouwde ruimtelijke visievorming en een kwalitatieve inpassing vereisen geen compensatie (ruimtebalans); 

 voorzieningen van bovenlokaal belang en bovenlokale reikwijdte vragen afweging op het bovenlokale niveau; 

De beschreven locaties dienen worden ingedeeld in een van volgende vier categorieën: 

Categorie 1 : Handhaving en/of vervanging van bestaande terreinen of gebouwen voor sport, recreatie en jeugdwerking, al dan niet met voorwaarden voor de 
inrichting en voor de bijbehorende infrastructuur.  

Categorie 2 : Uitbreiding van bestaande terreinen of gebouwen voor sport, recreatie en jeugdwerking, al dan niet met voorwaarden voor de inrichting en voor de 
bijbehorende infrastructuur; 

Categorie 3 : Verwijdering van bestaande terreinen of gebouwen voor sport, recreatie en jeugdwerking met eventueel voorstellen van nieuwe locaties; 

Categorie 4 : Realisatie van nieuwe terreinen of gebouwen voor sport, recreatie en jeugdwerking, al dan niet met voorwaarden voor de inrichting en voor de 
bijbehorende infrastructuur, waarbij naar bundeling met andere terreinen of gebouwen voor sport, recreatie of jeugdwerking of andere voorzieningen wordt gestreefd. 
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3.4 Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan  

Uit het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (GNOP)2 worden de voor het sectoraal BPA relevante gegevens hieronder samengevat. 

De omgeving van de Rijksweldadigheidskolonie Wortel is avifaunistisch en landschappelijk belangrijk. Het landschap wordt er gekenmerkt door een regelmatig patroon 
van weide- en maïsakkers, doorkruist door rijen van voornamelijk zomereik. Dit patroon wordt afgewisseld met naaldbossen (biologisch weinig interessant) die af en toe 
overgaan in berk (biologisch tamelijk interessant). 

De Smisselbergen en Hoge Rooi vormen het grootste boscomplex van Hoogstraten, bestaande uit oude gemengde en open bestanden, met hoofdaandeel naaldhout 
(den en spar). Ten zuiden van  het bos is het landschap historisch en landschappelijk waardevol. Het gebied is avifaunistisch belangrijk. 

Heerle en de Schoorse heide zijn hoofdzakelijk landbouwgebied. In het gebied liggen een vijver en vakantiehuisjes als ‘omgevingsvreemde’ elementen. 

De vallei van ‘t Merkske (oosten van de gemeente, grens met Nederland) is algemeen nog zeer waardevol. Er word aan grondverwerving gedaan door Belgische en 
Nederlandse milieuverenigingen. 

Elsakker, Groot en Klein Eyssel  (noorden van de gemeente) vormen een uitgestrekt gebied, bestaande uit een afwisseling van landbouw en belangrijke 
natuurwaarden. Er zijn 2 natuurreservaten en een staatsbos aanwezig. Verschillende delen van het gebied zijn biologisch zeer waardevol. 

Het landbouwgebied tussen Meerle en Meer is een grootschalig landschap, bestaande uit voornamelijk soortenarme weiden en een gering aantal kleine 
landschapseenheden. 

De Meerselse Bergen en de Gemeentemast bestaan voornamelijk uit grootschalige landbouw. De recreatie- en verblijfsdruk vormen er een nadelig effect voor de 
duinenrug. De E10 put Gemeentemast is bestemd als recreatiezone 

Het gebied ten westen van de autostrade is een landbouwgebied, versnipperd met bosjes (vroegere kasteelbossen). In het gebied ligt (lag) een illegaal 
motocrossterrein en een (verblijfs)recreatiegebied. 

Het landbouwgebied tussen Meer en de E10 put Minderhout is een open grootschalig gebied met soortenarme cultuurgraslanden en gekanaliseerde beekjes. 

De Vallei van de Mark is ecologisch waardevol tegenover de Markmeander, de Meerselse Bergen en de Mosten. 

Uit de bespreking van de ecologische knelpunten in de gemeente, kwamen volgende als relevant voor deze studie naar voor: 

 Recreatiedruk in de omgeving van de Rijksweldadigheidskolonie Wortel en aan het bijbehorende ven. 

 Illegale weekendhuisjes in landschappelijk waardevol agrarisch gebied in de omgeving van de Smisselbergen 

 In de Meerselse Bergen en de Gemeentemast: recreatiedruk met een nadelige invloed op de duinenrug en illegale weekendverblijven 

 Illegale recreatie en een motocrossterrein in het gebied ten westen van de autostrade 

                                                      
2 Versie 21 mei 1996, provinciaal instituut voor Hygiëne, met inbegrip van de opmerkingen van de adviescommissie. 
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4 Doelstellingen en visie 

Om de wenselijkheid van toekomstige ontwikkelingen in de recreatieve structuur te kunnen beoordelen en in goede banen leiden, is het noodzakelijk om een zicht te 
hebben op de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente in haar geheel. De ligging van de terreinen moet verantwoord kunnen worden vanuit deze visie.  

In bepaalde gevallen kan de ligging op mesoschaal bepalend zijn. In dit onderzoek worden de functies en activiteiten in de betreffende deelruimte ten opzichte van elkaar 
afgewogen. Er mag geen structureel conflict tot stand komen tussen de ligging van een terrein en de visie op mesoschaal. Bij kleinere (dus niet structurele) conflicten 
wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende elementen (milieu, mobiliteit, ruimte en maatschappelijk belang). Dit onderzoek bepaalt dan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein.  

De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente wordt voorgesteld in het Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS). Deze visie bestaat uit enerzijds een visie 
op de verschillende deelstructuren (wonen, werken, natuur, verkeer....) en anderzijds een visie op de verschillende deelruimten binnen de gemeente. In het kader van 
deze studie wordt de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente voorgesteld na grondig overleg met de ontwerpers van het GRS. Deze visie wordt voorgesteld in 
de eerste helft van dit hoofdstuk.  

Nadien wordt een uitgebreide visie uitgewerkt voor de gewenste ruimtelijke structuur van de recreatieve infrastructuur binnen de gemeente en voor de zonevreemde 
recreatieterreinen in het bijzonder. Dit onderzoek wordt opgebouwd in vier stappen:  

1. een aantal algemene uitgangspunten die voor alle zonevreemde recreatieterreinen van toepassing zijn;  

2. een aantal randvoorwaarden voor diverse bestemmingen op het gewestplan;  

3. het afwegen van de activiteiten in relatie tot de ruimtelijke componenten (open ruimte, beekvalleien, kleine landschapselementen, woonlinten, woonkernen.....) 
van de gewenste ruimtelijke structuur;  

4. het afwegen van de activiteiten in relatie tot hun ligging in de verschillende deelruimten van de gewenste ruimtelijke structuur.  
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4.1 Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente 

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de deelstructuren en deelruimten gebaseerd op de visie dat wordt ontwikkeld in het kader van het GRS.  

4.1.1 Deelstructuren 

Gewenste woonstructuur 

Het kernenbeleid dient gebiedsgericht, functionerend binnen het markteconomisch kader, en rekening houdend met de multifunctionaliteit en de dynamiek van de 
verschillende kernen geformuleerd te worden. Voor het gebiedsgericht beleid voor kernen wenst de stad Hoogstraten aan te sluiten bij de selectie van woonkernen en 
hoofddorpen zoals geformuleerd door de provincie. 

Verdichting van de kernen staat centraal. Differentiatie in kwaliteitsvolle woonvormen aangepast aan het schaalniveau van de kern is van belang. Om de woonmarkt 
voor alle sociale klassen toegankelijk te houden dient er voldoende ruimte voorzien te worden voor sociale woningbouw. De aantrekkelijkheid van de kernen dient 
tegelijkertijd met verdichting versterkt te worden. 

De stad wenst een suggestie te doen aan de provincie over haar afbakening van stedelijk gebied. Deze suggestie is een sleutelelement dat ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid gebruikt werd.  

De stad voert voor haar kernen in het buitengebied een ‘geïntegreerd plattelandsbeleid’. Uitgaande van de dynamiek van de kernen is het beleid er op gericht om de 
leefbaarheid van deze kernen te garanderen. Dit beleid integreert zowel ruimtelijke als sociaal-culturele en economische maatregelen. 

De problematiek van zonevreemde woningen dient door de gemeente gebiedsgericht aangepakt te worden. 

De belangrijkste ruimtelijke concepten zijn: 

 Hoogstraten stedelijk gebied: Hoogstraten en Minderhout in stedelijk gebied (suggestie) 

 Meerle, Meer, Minderhout en Wortel als woonkernen 

 Meersel-Dreef en Bredaseweg-Heerle als woonstrip 

Een woonstrip heeft als hoofdfunctie wonen, maar is niet kernvormig uitgebouwd, er is geen uitgesproken centrum of deze sluiten niet aan bij een andere woonkern of 
stedelijk gebied. Het voorzieningenniveau is er zeer laag. 
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Allereerst dient opgemerkt te worden dat bepaalde beleidsbegrippen hier slechts verfijnd worden in functie van lokale elementen. De beleidsbegrippen uit de hogere 
structuurplannen werken kaderstellend. Er dienen lokale ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt te worden voor: 

 Stedelijk gebied 

Het stedelijk gebied dient maximaal verdicht te worden aan stedelijke dichtheden. De uitstraling van het stedelijk gebied dient nog vergroot te worden. Een 
aantrekkelijke inrichting van het openbaar domein wordt als motor gezien om een buurt op te liften. Daarnaast dient specifiek in het stadscentrum leegstand boven 
winkels tegen gegaan te worden. De stad wenst het wonen boven winkels te stimuleren. Deze strategie zal geenszins een belangrijke bijdrage leveren in het bestaande 
woningaantal.  

Nieuwe bovenlokale voorzieningen zijn mogelijk. 

 Woonkern 

Onderstaande ontwikkelingsperspectieven zijn een verfijning van de ontwikkelingsperspectieven zoals door de provincie voorgeschreven.  

Nieuwe voorzieningen dienen op maat van de kern te zijn. Voorzieningen functioneren lokaal en zijn op maat van de woonkern.  

Gezien de huidige lage dichtheden in alle woonkernen van Hoogstraten dient het accent op het verdichten van de kern te liggen waar mogelijk.  

 Woonstrip 

Opvulling van tussenliggende restpercelen voor de woonfunctie kan indien zij het bestaande karakter respecteren, het landschappelijk beeldkarakter niet wijzigen en 
enkel met wonen verweefbare economische activiteiten herbergen. Inbreiding in de onbebouwde tussengebieden wordt niet uitgesloten. Uitbreiding van de 
woonstrippen dient vermeden. Binnen een woonstrip zijn enkel met wonen verweefbare economische activiteiten toegelaten. Voorzieningen zijn enkel op schaal van de 
woonstrip. De woonfunctie blijft hier de hoofdfunctie. 

 Woonlint 

In deze woonlinten wordt geen verdichtingsbeleid gevoerd. Opvulling van tussenliggende restpercelen voor de woonfunctie kan indien zij het bestaande karakter 
respecteren, het landschappelijk karakter niet wijzigen en enkel met wonen verweefbare economische activiteiten herbergen. Bestaande bouwrijpe percelen kunnen 
steeds bebouwd worden met één woning. De uitwaaiering van centrumfuncties naar deze gebieden dient zeker voorkomen te worden. Verdere uitbreiding van de 
woonlinten dient maximaal vermeden te worden. 

 Wooneiland 

Verdere uitbreiding van de wooneilanden dient maximaal vermeden te worden, evenals een toename van het aantal wooneenheden door splitsingen. Bestaande 
bouwrijpe percelen kunnen steeds bebouwd worden met één woning. Binnen een wooneiland zijn enkel met wonen verweefbare economische activiteiten toegelaten. 
Voorzieningen worden niet getolereerd.   



Sectoraal BPA zonevreemde sport- en recreatieterreinen ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Doelstellingen en visie 

iris consulting 

 15

Volgende acties worden voorgesteld: 

 Opmaken RUP zonevreemde woningen en gebouwen met een onderscheid naar woonkorrels, verspreide zonevreemde woningen en waardevolle 
zonevreemde woningen.  

 Opmaak RUP voor afstoten woonuitbreidingsgebieden Kiekenstraatje en Leemstraat (deels).  

 Opmaak RUP Gemeenteplein Meerle ter kernversterking van Meerle.  

 De stad Hoogstraten zal overleggen met de Turnhoutsemaatschappij voor de Huisvesting, de Bouwmaatschappij De Noorderkempen en de Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen over het realiseren van een voldoende aanbod sociale woningen (huur en te koop) en sociale bouwkavels in de 
gemeente tot 2007.  

 Overleg met provincie over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten. Hiervoor dient het voorstel van afbakening waarop de gewenste 
woonstructuur werd gebaseerd. 

Gewenste open ruimte structuur 

Om tot een gewenste open ruimtestructuur te komen, dient het fysisch systeem als grondlegger beschouwd te worden. Binnen de gewenste open ruimtestructuur 
dient het ruimtelijk beleid ten aanzien van natuur en landbouw uitgewerkt te worden. Voor beide dient een gedifferentieerd beleid gevoerd te worden.  

De natuurlijke structuur dient als een groen netwerk ontwikkeld te worden. Een netwerk bestaat uit knopen en verbindingen. Als knopen worden onderscheiden: 
dragers en ankers en als verbindingen worden koppelingsgebieden aangeduid. Landschappelijk waardevolle kleinschalige landbouwgebieden situeren zich tussen beide 
categorieën in. Zij hebben een belangrijke natuurlijke waarde, maar anderzijds toch slechts een verbindende functie omdat er ook andere hoofdgebruikers voorkomen.   

Voor de landbouw is de meerwaarde van netwerkvorming eerder beperkt. Wel dienen er sterke losse landbouwstructuren ontwikkeld te worden. De schaal van het 
landbouwlandschap en de verweving met andere ruimtegebruikers dienen criteria te zijn voor een onderscheid in ruimtelijk relevant landbouwbeleid. Als elementen 
worden landbouwkerngebieden, landschappelijk waardevol kleinschalig landbouwgebied en koppelingsgebieden onderscheiden.  

Door de voorgestelde differentiatie in beleid voor agrarische en natuurlijke structuur ontstaat er een na te streven duidelijkheid over de afstemming tussen natuur en 
landbouw. 

Binnen de open ruimte dient er bijzondere aandacht te gaan naar het recreatief medegebruik van de open ruimte. 

Andere ruimtegebruikers zijn mogelijk in een beperkt aantal gevallen. De schaal van activiteiten ten opzichte van open ruimte en de ruimtelijke draagkracht van de open 
ruimte moeten als basis voor de afweging van deze derde activiteiten dienen. 

De land- en tuinbouw in Hoogstraten behoren tot de grootschalige agrarische structuur van Vlaanderen. Dit maakt dat een groot deel van de landbouw zal vastgelegd 
worden binnen de afbakening van de agrarische structuur op Vlaams niveau. Aangezien de agrarische structuur in Hoogstraten hoofdzakelijk bestaat uit grootschalige 
grondgebonden landbouw en glastuinbouw dient de visie op deze structuur eerder als een hypothese gezien te worden. Binnen de deelruimten zullen in deze gebieden 
de lokale elementen aan bod komen, rekening houdend met deze hypothese.  
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Volgende acties worden voorgesteld: 

 Opmaak RUP Meer-Oost met aandacht voor het geven van ruimte aan de vallei van de Mark en de De Beek als natuurlijke waarden en de landbouw in het 
gebied.  

 De stad Hoogstraten kan voor de lokale koppelingsgebieden een RUP uitwerken indien gewenst.  

 Overleg met Vlaams gewest over het landscapen van de E19 en de HSL bij de doortocht door de gemeente. 

 Overleg met de provincie en andere gemeenten over de afbakening van het concentratiegebied voor glastuinbouw. De stad Hoogstraten zal er het hierboven 
geschetste beleid verdedigen.  

 Overleg met de hogere overheden met de suggestie tot het opmaken van een gebiedsgerichte structuurschets voor de Mark en haar vallei over haar gehele loop. 

 Overleg met hogere overheden en buurgemeenten over consistent beleid voor de Markvallei, het Markbekken en de hiermee samenhangende 
overstromingsproblematiek.  

 Overleg met natuurverenigingen over hoe de stad Hoogstraten hen kan ondersteunen in de lokale natuurlijke ankers en dragers.  

Gewenste economische structuur 

Hoogstraten is hoofdstad van de ‘Open Kempen’ en heeft bijgevolg een verzorgende functie voor de regio. Deze verzorgende functie geldt o.a. voor de handel. Het 
aanwezige handelsapparaat langs de Vrijheid is een grote troef voor Hoogstraten. Om deze troef veilig te stellen naar de toekomst, is het noodzakelijk het 
handelsapparaat te optimaliseren. Dit kan deels door de ruimtelijke ordening.  

Binnen de gewenste economische structuur wenst het bestuur een ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen, de commerciële structuur en de verspreide bedrijven uit 
te werken.  

Verwevenheid van bedrijvigheid vormt het uitgangspunt. Bedrijven waarvoor dit niet mogelijk is dienen op bedrijventerreinen voor te komen. Afhankelijk van de schaal 
van het bedrijf dient zij op een lokaal of regionaal bedrijventerrein terecht te komen. Vanwege het tekort aan lokale bedrijventerreinen, zal de stad een lokaal 
bedrijventerrein ontwikkelen. Gezien het hoger beleid zal dit enkel in Hoogstraten moeten gebeuren. Voor een regionaal bedrijventerrein zal de stad suggesties doen 
aan de provincie. 

De commerciële structuur wordt opgehangen aan de differentiatie van de kernen (woonkernen, hoofddorp en stedelijk gebied). Bovendien dient deze structuur de kern 
te versterken.  

Voor verspreide bedrijven dient een apart beleid gevoerd te worden. Er kunnen drie types naar beleid worden onderscheiden: zonevreemde bedrijven, verweven 
bedrijven en eiland-bedrijven (mogelijk niet verweven, maar wel in correcte bestemming). Voor verspreide bedrijven dient een geïntegreerde afweging ten opzichte van 
de ruime omgeving aan de basis te liggen van het beleid. 
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Volgende acties worden voorgesteld: 

 Afwerken sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 

 De stad Hoogstraten zal een actief handhavingsbeleid voeren naar nieuwe zonevreemde bedrijven. Zij zal startende bedrijven preventief inlichten over de eisen 
die er gesteld worden vanuit de ruimtelijke ordening 

 Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein bij De Kluis. Hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig, maar het stadsbestuur zal met de 
provincie overleggen om te zien of dit tezamen met een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein kan. 

 Suggestie opmaak RUP uitbreiding bedrijventerrein Meirberg.  

 Indien er overlast is van één bedrijf naar de omgeving, zal het stadsbestuur onderhandelen met het bedrijf over mogelijke milderende maatregelen. 

 Overleg met de provincie en de buurgemeenten over de afbakening van het concentratiegebied voor glastuinbouw. De stad Hoogstraten zal er het hierboven 
geschetste beleid verdedigen, in nauw overleg met de gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Brecht en Wuustwezel.  

 Overleg met provincie over het stedelijk commercieel apparaat met selectie van een stedelijk commercieel centrum langsheen de Vrijheid en een perifere 
handelslocatie te Minderhout.   

 Opmaak stedenbouwkundige verordening op grootte van vloeroppervlakte van winkelpanden voor het commercieel centrum te Hoogstraten 
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Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

Een bereikbaar, verkeersveilig en verkeersleefbaar Hoogstraten dient centraal te staan in het ruimtelijk beleid. Voor een groot deel dient dit door verkeerstechnische 
maatregelen bekomen te worden. Toch kan het ruimtelijk beleid ondersteunend werken voor deze doelstellingen.  

Het classificeren van wegen, functionele en recreatieve fietsroutes is een eerste stap. Voor deze hiërarchie dient voortgebouwd te worden op die van de hogere 
overheden. Bij deze classificatie is het in bijzonder van belang een onderscheid te maken tussen verbindende en ontsluitende infrastructuur voor het wegverkeer. Voor 
de fietsroutes is in het bijzonder het uitwerken van lokale fietsroutes een gemeentelijke bevoegdheid. Waar afwijkingen gewenst, zal de stad Hoogstraten suggesties 
doen aan de hogere overheden.  

Poortvorming dient om de aangrenzende ruimtelijke structuren bij wegen te beklemtonen. 

Openbaar vervoer dient kernondersteunend te zijn. Kernen dienen maximaal door verbindende buslijnen ontsloten te worden en waar dit niet mogelijk is dient een 
kwaliteitsvol vraagafhankelijk openbaar vervoer het alternatief te zijn. Nieuwe projecten op minimumschaalniveau van de gemeente dienen maximaal afgestemd te zijn 
op openbaar vervoer. 

Relevant ruimtelijk beleid voor parkeren is in het bijzonder noodzakelijk in de deelkern stedelijk Hoogstraten. Dit aspect zal gebiedsgericht uitgewerkt worden bij de 
deelruimten. Naar het parkeerbeleid toe wordt een stand-stillprincipe gehanteerd voor het gehele grondgebied. Nieuwe initiatieven zijn mogelijk mits compensatie. 

Volgende acties worden voorgesteld: 

 Overleg met Vlaams Gewest en provincie over de omlegging van de primaire weg ter ontsluiting van het stedelijk gebied naar het hoofdwegenstelsel. 

 Overleg met Vlaams Gewest en provincie over de aanleg van een zuidelijke tangent.  

 Uitvoering gemeentelijke acties voortkomende uit mobiliteitsplan. 

 Het stadsbestuur wenst in samenwerking met de Lijn een marktonderzoek voor een belbussyteem uit te voeren. Het stadsbestuur zal de hier voorgestelde 
verbindende lijnen bepleiten bij de Lijn. 

 De gemeente zal voorzien in de aanleg van veilige oversteekplaatsen langsheen de N124 ter hoogte van de kruisingen met het laarzenpad langsheen de Mark. 
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Gewenste recreatieve en toeristische structuur 

In beleid ten aanzien van de ruimtelijke aspecten van de toeristisch-recreatieve structuur dient een differentiatie in structuren erkend te worden. Zo is het van belang te 
differentiëren tussen stedelijk- (vnl. ééndags) en plattelandstoerisme, puntelementen, clusters en netwerken en naar schaalniveau.  

Clustering van recreatieve en toeristische elementen is bevorderlijk omwille van de meerwaarde van de som ten opzichte van de onderscheiden delen. Clustering dient 
in het bijzonder bij complementaire ontwikkelingen gehanteerd te worden.  

Recreatief medegebruik van de open ruimte dient maximaal nagestreefd te worden. Groene ruimtes en afwisselende landschappen zijn aantrekkelijke ruimtes voor 
recreatieve netwerken en dienen bijgevolg ingeschakeld te worden in de recreatieve netwerken.    

Voor zonevreemde recreatie dient een geïntegreerde afweging ten opzichte van de ruime omgeving aan de basis te liggen van het beleid.  

Voor de beleidsmateries die ingevolge subsidiariteit behoren tot de hogere overheden wenst de stad suggesties te doen aan de hogere overheden. 

tabel 2: overzicht van de selectie met betrekking tot de recreatieve activiteiten in de gemeente 

 Lokaal Bovenlokaal 

Toeristisch stedelijk 
complex 

 Stedelijk Hoogstraten 

Recreatiepolen Tennisclub Langenberg 

Voetbal Wortel 

Hondenclub Vrij 
Heuvelstraat  

Verenigde vrienden Meer  

St-Ambrosiusgilde Meer  

Tennisclub de Vrijheid 
Achtelsestraat  

 

Recreatieve clusters De Mosten 

Kerkplein Meerle 

Omgeving voetbal Meer  

Sportvelden Heistraat – 
Minderhout 

Rijksweldadigheidskolonie 

Omgeving Klein Seminarie  

Blauwbossen (omgeving 
Desta) 

Recreatieve netwerken Zie verkeer- en vervoersstructuur 
Bron: iris consulting 2003 
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Binnen de recreatieve elementen kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 

Lokale recreatiepolen 

Lokale recreatiepolen dienen ondersteunend aan wonen ontwikkeld te worden. Ontwikkelingen dienen naar schaalniveau aan te sluiten bij de omgeving. Steeds dient 
echter gewaakt te worden over het al dan niet schaden van de ruimtelijke draagkracht. Verwevenheid dient centraal te staan. Ontsluiting dient minimaal via een 
uitgeruste weg te gebeuren.  

Bovenlokale recreatiepolen 

Voor bovenlokale recreatiepolen kan de stad slechts suggesties doen. Bovenlokale recreatiepolen mogen naar schaal de schaal van de omgeving overschrijden. Hinder 
naar de omgeving dient beperkt te zijn, waar nodig dient buffering plaats te vinden. De ontsluiting dient minimaal over een lokale ontsluitingsweg te gebeuren. De 
relaties met de omgeving dienen maximaal uitgebouwd te worden.  

Lokale recreatieve clusters 

Lokale recreatieclusters bestaan uit een divers aanbod aan recreatieve activiteiten die in elkaars nabijheid voorkomen. Dit kan zowel via een ruimtelijk samen 
voorkomen als via een concentratie van verschillende lokale recreatiepolen op een geringe afstand van elkaar. De nadruk dient te liggen op de integratie van de cluster 
in de kern die de cluster ondersteunt. De toegankelijkheid van de belangrijkste delen van clusters dient steeds gegarandeerd te worden.  

Bovenlokale recreatieve clusters 

Bovenlokale recreatieclusters zijn opgebouwd uit bovenlokale recreatiepolen met mogelijk aanvullend lokale recreatiepolen of lokale recreatieclusters. Voor elk van de 
onderdelen is in eerste instantie het beleid voor de betreffende recreatiepool van belang. Aanvullend dient de bovenlokale cluster ingeschakeld te zijn in de recreatieve 
fietsnetwerken. De complementariteit dient gewaarborgd te blijven. Verbindingen via langzaamverkeersroutes tussen de verschillende onderdelen van elke cluster 
dienen gewaarborgd te zijn.  

Volgende suggesties worden gedaan: 

De Recreatieve cluster Rijksweldadigheidskolonie zal mogelijk bestaan uit een rijpiste voor paarden en voetbalvelden. Daarnaast bezit de cluster ook  een waardevol 
architectuurpatrimonium dat een kader schept voor laagdynamische activiteiten. Dit wordt ingepast in het recreatief netwerk. Bijkomende hoogdynamische activiteiten 
kunnen hier niet. 

De recreatieve cluster Seminarie Hoogstraten omvat de voetbalvelden, een rijpiste voor een pony- en paardrijvereniging, tennisfaciliteiten en atletiekvoorzieningen. 

De cluster Blauwbossen bevat visvijvers, een military en een rijpiste voor een paardrijvereniging. Daarnaast omvat deze cluster ook de faciliteiten voor een festivalweide 
van bovenlokaal belang. 
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4.1.2 Deelruimten 

Deze concepten en ruimtelijke principes leiden tot een aantal deelruimten (zie kaart 2). De eerste deelruimte is de Hoogdynamische As. Deze Hoogdynamische As 
deelt de open ruimte in twee, wat deelruimte twee ‘Markgebied’ en drie ‘Agrarisch Gebied’ oplevert, respectievelijk ten oosten en ten westen van de as. Het 
‘Markgebied’ kan verder opgedeeld worden in een Groen-Geel Hoefijzer dat het Gele Hart omsluit en dat loodrecht op de Hoogdynamische As staat. Aan elk van deze 
deelruimten wordt een apart beleid gekoppeld. 

Figuur 1: deelruimten 
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Hoogdynamische As 

Visie 

Structuurbepalend in de deelruimte zijn de bundel van Mark en N14-N146, het stedelijk gebied, de kernen Minderhout en Meer, de E19 waaraan de transportzone 
gekoppeld is.  

Binnen de deelruimte dient ruimte voor hoogdynamische activiteiten ontwikkeld te worden. De globale hoge draagkracht van de deelruimte leent zich tot 
hoogdynamische activiteiten zoals bedrijventerreinen, commerciële activiteiten met bovenlokale uitstraling, wonen in hoge dichtheden en hardere vormen van recreatie. 
Deze activiteiten dienen in hoofdzaak gekoppeld te zijn aan het stedelijk gebied of aan de transportzone. 

In de Hoogdynamische As dient Hoogstraten haar bovenregionale functies maximaal te laten neerslaan zoals economisch en multimodaal knooppunt, serregebied van 
provinciaal niveau en kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Deze functies worden er gescheiden - geleed - ontwikkeld. Van noord naar zuid volgen de functies 
elkaar op: transportzone, corridor met serregebied, woonkern Meer, corridor met serregebied, lokaal bedrijventerrein, woonkern Minderhout, kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau Hoogstraten, veiling en bedrijventerrein De Kluis.  

In deze deelruimte zal een krachtige bandstad gerealiseerd worden. In de centrale as worden centrumvoorzieningen geconcentreerd in verweving met wonen. De rand 
dient voor functies die niet in het centrum verdragen worden en wonen. De historische band tussen centrum en Mark dient hersteld te worden. Tevens dient de 
ontsluiting van het centrum geoptimaliseerd te worden.  

De verschillende kernen dienen versterkt te worden op het niveau van de kern. De relatie met de Mark dient ter hoogte van de kernen bijzondere aandacht te krijgen. 
In het bijzonder dient de ruimte vanuit landschappelijk oogpunt geïntegreerd te worden. In de corridors binnen de Hoogdynamische As dient het behoud van de open 
ruimte centraal te staan. 

De stad Hoogstraten zal waar nodig suggesties doen aan de bovenlokale overheden over beleidsmateries die conform het subsidiariteitsprincipe niet tot het 
gemeentelijk niveau behoren.  

Westelijk Agrarisch Gebied 

Visie 

De hoofdfunctie van dit gebied is de agrarische functie. Dit gebied wordt opgedeeld door de fysische breuk, gevormd door de E19. Deze breuk dient maximaal 
overwonnen te worden. In het gehele gebied dient ruimte voor landbouw ontwikkeld te worden. Het open karakter dient maximaal gevrijwaard te blijven onder meer 
om de zichten op de stad Hoogstraten veilig te stellen. De open ruimte corridor langsheen de Meerseweg en ter hoogte van het op- en afrittencomplex Meer verbinden 
het open karakter met de deelruimten Gele Hart en Groen Geel Hoefijzer, over de Hoogdynamische as heen.  

De natuurlijke structuren die de verbinding vormen tussen vallei van de Aa en vallei van de Mark dienen veilig gesteld te worden en moeten verder kunnen ontwikkelen.  

Het betreft in hoofdzaak gemeentegrensoverschrijdende open ruimtestructuren. Het beleid dient gericht te zijn op afstemming met de aanliggende gemeenten om een 
effectief beleid te kunnen voeren. 
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Groen-geel Hoefijzer 

Visie 

In het Groen-geel Hoefijzer ligt het accent op ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw, bosbouw en recreatie als evenwaardige medegebruiker. Voor 
toerisme kan het groen-geel Hoefijzer met de Hoogdynamische As een maas vormen voor een netwerk. 

Meersel-Dreef, Meerle en Wortel zijn elementen van het Groen-geel Hoefijzer en worden ontwikkeld als rustige woonomgevingen. Doordat de kernen beperkt zijn in 
hun omvang en door hun compacte bebouwingsstructuren zijn deze rechtstreeks omgeven door open gebieden enerzijds en beboste gebieden anderzijds. De 
woonbeleving in deze kernen kan in de toekomst dan ook meer inspelen op de aanwezigheid van deze troeven. Het is geenszins de bedoeling dat de kernen uitbreiden 
in de waardevolle landschappen die de kern omgeven. 

De Mosten, het bedevaartsoord te Meersel-Dreef, de te herbestemmen kleiputten van Desta (suggestie) en de Rijksweldadigheidskolonie (suggestie) te Wortel zijn 
onderdeel van de deelruimte en zijn van belang bij de toeristische uitbouw van de deelruimte. 

De aanwezigheid van de Mark nabij recreatiepark De Mosten biedt mogelijkheden om een koppeling te realiseren. Deze koppeling kan onder meer gerealiseerd 
worden door het aanleggen van fiets- en wandelpaden, onder andere het natuurleerpad.  

Gele Hart 

Visie 

Het gebied in de driehoek Bergen, Ipenrooi en Groot Eyssel vormt de deelruimte Gele Hart. Het Gele Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die 
rekening houdt met de kwetsbaarheid van de open ruimte.  Natuur en recreatie zijn hier de medegebruikers.  

Alle in te planten functies moeten rekenschap geven aan de kwetsbaarheid van het gebied. Deze deelruimte omvat een omvangrijke open ruimte waardoor het gebied 
onder druk kan komen te staan ter inplanting van allerhande functies. Deze dienen steeds getoetst aan het uitgesproken agrarische en open ruimte karakter van de 
deelruimte. 

Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden 
aangeduid als wooneilanden.  
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4.2 Specifieke visie op zonevreemde recreatie 

4.2.1 Uitgangspunten 

Het respecteren van algemene ruimtelijke concepten 

De belangrijkste algemene ruimtelijke concepten zijn: 

 zuinig ruimtegebruik;  

 kernversterkend werken (uitbreiding van de woonfunctie in de open ruimte wordt afgeremd);  

 behoud van de open ruimte;  

 maximalisatie van de potenties op vlak van natuur;  

 aandacht voor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid;  

 garanderen van de bereikbaarheid. 

Draagkracht en kwaliteit van de ruimte respecteren 

Het ruimtelijk functioneren van een gebied is afhankelijk van de hierop beoefende (menselijke) activiteiten. De draagkracht van een ruimte is het vermogen om, nu en 
in de toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren van deze ruimte worden overschreden. Voor sport- en 
recreatieactiviteiten dient de schaal van de activiteit aangepast te zijn aan de aard van de omgeving.  

Afweging van het sociaal, economisch en sportief belang van de activiteiten 

De aanwezigheid van sport- en recreatievoorzieningen op gemeentelijk en dorpsniveau zijn complementair aan de woonfunctie. Aan de bestaande infrastructuren 
worden kwaliteitseisen gesteld en de bestaande recreatieterreinen moeten zo optimaal mogelijk worden benut. Hiertoe maken recreatieve verenigingen waar mogelijk 
gebruik van de infrastructuur van beter uitgeruste verenigingen. 

Aan niet-verenigingsgebonden sport- en recreatieactiviteiten wordt evenzeer voldoende aandacht besteed. 

Ruimtelijke relaties 

Er wordt gestreefd naar bundeling van activiteiten op eenzelfde of aaneensluitende terreinen en naar verweving met de woonfunctie. 

Recreatief medegebruik van gebieden in landelijke omgeving wordt aangemoedigd. 

Locatie afhankelijk van het niveau en belang van de activiteit 

Alle voorzieningen van bovenlokaal niveau worden zoveel mogelijk binnen de kern gevestigd. Nieuwe voorzieningen van gemeentelijk niveau worden aangesloten bij 
een hoofddorp in de nabijheid van een hoofdweg. In de andere kernen horen enkel voorzieningen thuis van lokaal of wijkniveau. 

De bereikbaarheid van een terrein (afstand tot een hoofdweg) dient afgestemd op het belang of niveau van de activiteit; 
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Nieuwe sport- en recreatieinfrastructuren en netwerken 

In en rond de hoofdkern worden nieuw aan te leggen voorzieningen waar mogelijk gebundeld met de reeds bestaande en eventueel gegroepeerd in multifunctionele 
sportaccommodaties op gemeentelijk niveau. Andere kernen moeten aan hun eigen lokale behoeften kunnen voldoen. Het ontwikkelen van netwerken om deze 
voorzieningen op elkaar af te stemmen wordt aangemoedigd.  

Deze voorzieningen dienen kwaliteitsvol uitgewerkt te worden, waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan de inkadering en integratie in de omgeving. 

4.2.2 Randvoorwaarden volgens gewestplanbestemming 

De bestemmingen van de terreinen dat deel uitmaken van dit BPA zijn agrarisch gebied en recreatiegebied.  

Recreatie in het agrarisch gebied 

In principe primeert de landbouwfunctie binnen de gebieden bestemd als agrarisch gebied. In bepaalde gevallen is er een medegebruik van het landelijk agrarisch gebied 
voor laagdynamische recreatie (nevenbestemmingen). Dit geldt hoofdzakelijk voor kleinschalige activiteiten van lokaal belang en van tijdelijke aard. Voor recreatieve 
activiteiten met een hogere dynamiek is een herbestemming naar recreatiegebied mogelijk wanneer de landbouwstructuur van de gemeente niet bedreigd wordt en 
indien de ruimtelijke beoordeling op zowel meso- als microniveau dit toelaat.  

In of in de omgeving van gebieden bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied dient een afweging gemaakt over de implicaties van de inplanting voor de 
landschappelijke waarden. In dergelijke gebieden kunnen er in principe enkel kleinschalige en laagdynamische vormen van recreatie met weinig gevolgen voor de 
landschappelijke waarden toegelaten worden en dit mits een gepaste landschappelijke inkleding.  

Bestaande recreatiegebieden 

Bestaande recreatiegebieden dienen optimaal benut. De wenselijkheid om bestaande zonevreemde recreatieve activiteiten te herlocaliseren naar bestaande 
recreatiegebieden wordt onderzocht. Het invullen van onderbenutte delen van dergelijke gebieden wordt nagestreefd. Waar een recreatieve bestemming achterhaald is 
of niet meer nodig is, wordt de bestemming omgevormd naar een geschikte bestemming (vaak landbouw).  
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4.2.3 Randvoorwaarden naar ruimtelijke componenten 

Recreatie in kernen en hoofddorpen 

In kernen en hoofddorpen is de hoofdfunctie wonen, maar wordt er gestreefd naar een verweven van wonen met de andere functies. Dit betekent dat niet-hinderlijke  
en kleinschalige activiteiten binnen de woongebieden gelokaliseerd kunnen worden. Vele recreatieve activiteiten in de woonzone zijn niet zonevreemd en maken dus 
geen deel uit van het sectoraal BPA.  

Activiteiten van (boven)gemeentelijk belang worden bij voorkeur nabij een hoofddorp ingeplant. Anderzijds moeten de andere kernen kunnen functioneren op een 
geschikt niveau. Hiermee wordt bedoeld dat een kern dient uitgerust te zijn (zowel wat betreft recreatie- als andere functies) in verhouding tot het niveau van deze 
kern.  

Recreatie in woonlinten 

Het verder ontwikkelen van woonlinten wordt om redenen van goede ruimtelijke ordening ontmoedigd. Waar activiteiten geen betekeniswaardige bijkomende impact 
hebben qua bebouwing en infrastructuur kunnen ze getolereerd worden. Bestaande terreinen kunnen bestendigd worden en kunnen mogelijk uitbreidingskansen krijgen 
voor zover de schaal en de aard van de activiteit de draagkracht van het woonlint niet overschrijden. Nieuwe activiteiten kunnen enkel overwogen worden indien het 
niveau van de activiteit geschikt is voor de locatie.  

Recreatieve activiteiten nabij grote infrastructuurassen 

Activiteiten die veel geluidshinder veroorzaken kunnen naar een locatie naast een autosnelweg, een primaire weg of een spoorweg aangewezen worden.  

Recreatie in de open ruimte 

Recreatieterreinen gelegen in de open ruimte kunnen in algemene regel niet verantwoord worden, tenzij deze aansluiten bij bestaande woonlinten of woonkernen en 
indien de schaal en aard van de activiteit verzoenbaar is met het landelijke karakter van de omgeving. Een mogelijke uitzondering kan gemaakt worden voor recreatieve 
activiteiten die bepaalde noden hebben die dergelijke locatie noodzakelijk maken. Het functioneren van de functies van deze open ruimte (landbouw, natuur....) mag 
echter nooit in het gedrang gebracht worden. Activiteiten die hoeken (gevormd tussen 2 woonlinten) of binnengebieden opvullen zijn ruimtelijk beter verantwoordbaar 
dan activiteiten waarvan de uitbreidingen (huidige en geplande) zich uitstrekken in de richting van een open ruimte. 

Er dient ook rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de open ruimte, de functie van de open ruimte (bv. een open ruimte corridor tussen 2 kernen) en 
de graad van versnippering…. De inplanting van een recreatieve activiteit in een reeds versnipperde deelruimte zal minder zwaar wegen dan een activiteit ingeplant 
temidden van een uitgestrekte en vrij ongeschonden open ruimte of een belangrijke open ruimte corridor. 
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Recreatie in gebieden met hoge natuurwaarden 

Gebieden met hoge natuurwaarden worden in een ruime zin gedefinieerd als zijnde: 

• alle op het gewestplan als natuur- of bosgebied bestemde gebieden; 

• alle gebieden met een actuele hoge natuurwaarde (biologische waarderingskaart) of gebieden die als natuurgebied worden beheerd; 

• alle gebieden die in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden geselecteerd als: 

 grote eenheden natuur; 

 grote eenheden natuur in ontwikkeling; 

 bosuitbreidingsgebied; 

 natuurverwevingsgebied; 

 natuurverbindingsgebied. 

In principe zijn recreatieve activiteiten hier enkel toegelaten voor zover ze ondergeschikt zijn aan de natuurfunctie en de voor zover ze de natuurwaarden niet in het 
gedrang brengen. Het niet laten ontwikkelen van potentiële natuurwaarden kan reden zijn om een herlocatie van een recreatieterrein te motiveren.  

Recreatie in waardevolle landschappen 

Voor landschappen waarvoor in een gemeentelijke visie gekozen wordt de open ruimte te herwaarderen of waar de bestaande landschappen als waardevol beschouwd 
worden, is een bestendiging van de grondbestemming als recreatiegebied niet aangewezen indien de aanwezige of potentiële landschapswaarden worden bedreigd.  

Recreatie en kleine landschapselementen 

De impact van recreatieve activiteiten op bestaande kleine landschapselementen stelt meestal weinig problemen. Er wordt naar gestreefd activiteiten met een grote 
landschappelijke impact in te kleden met kleine landschapselementen (bomenrijen, hagen,...), in gebieden gekenmerkt door de aanwezigheid van vergelijkbare 
landschapselementen.. 

Landschapselementen die als bijzonder waardevol beschouwd worden, kunnen de uitbreiding van een activiteit in een bepaalde richting beletten, niet alleen omwille van 
de standplaats zelf, maar ook om een vrij zicht op deze landschapselementen vanuit het omgevende 
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4.2.4 Randvoorwaarden in functie van de deelruimten 

De voorgestelde visie over de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente alsook de verschillende randvoorwaarden in dit hoofdstuk hebben de volgende 
implicaties voor zonevreemde sport- en recreatieterreinen in de verschillende deelruimten tot gevolg:  

Hoogdynamische As 

 een optimale verweving van sport- en recreatie functies met de andere functies (hoofdzakelijk de woonfunctie);  

 het voorzien van de grootste uitbreidingskansen voor activiteiten in en aansluitend bij de kernen; 

 het voorzien van voldoende groeikansen voor activiteiten binnen en aan de rand van de bebouwde kom rekening houdend met de ruimtelijke 
draagkracht; 

 activiteiten met de hoogste dynamiek aansluitend enkel binnen het klein stedelijk gebied; 

 het vrijhouden van de open ruimte corridors (ten noorden en ten zuiden van Meer) die de Hoogdynamische As doorbreken; 

 er worden geen beperkingen opgelegd op basis van de ligging op mesoschaal voor de activiteiten gelegen in deze deelruimte. 

Groen-geel Hoefijzer 

 geen ontwikkeling dat de natuur-, landbouw- en bosbouwfuncties bedreigt; 

 het behouden van de waardevolle open landschappen rondom de kernen van Meerseldreef, Meerle en Wortel; 

 het tegengaan van geïsoleerde zonevreemde sportieve- en recreatieve activiteiten; 

 het voorzien van beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor activiteiten aansluitend met de kernen en woonlinten; 

 het zoveel mogelijk versterken van de groene corridor in het oosten van Hoogstraten; 

 activiteiten krijgen hooguit beperkte uitbreidingskansen in deze deelruimte; 
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Gele Hart 

 het prioriteit geven aan de landbouwfunctie; 

 de natuur- en recreatieve functies zijn de belangrijkste nevenfuncties (recreatief medegebruik); 

 het tegengaan van geïsoleerde zonevreemde sportieve- en recreatieve activiteiten; 

 activiteiten krijgen hooguit beperkte uitbreidingskansen in deze deelruimte. 

Westelijk Agrarisch Gebied 

 het prioriteit geven aan de landbouwfunctie; 

 het tegengaan van geïsoleerde zonevreemde sportieve- en recreatieve activiteiten in het gebied ten westen van de E19; 

 het extra beschermen van de valleien in de deelruimte; 

 sport- en recreatieterreinen in dit deelruimte zijn niet gewenst. 

 

De terreinen dat deel uitmaken van dit BPA bevinden zich in de deelruimten van de Hoogdynamische As (het recreatiegebied Meer) en de Groen-geel Hoefijzer 
(recreatiegebieden Wortel en Langenberg). 
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5 Inventaris en beoordeling 

5.1 Inventaris 

Er maken 27 terreinen deel uit van de inventaris van de zonevreemde sport- en recreatieterreinen in de gemeente Hoogstraten. De volledige inventaris is opgenomen 
in bijlage. Een overzicht van de zonevreemde terreinen is in hierna volgende tabel weergegeven.  

tabel 3: Korte inventaris van de zonevreemde sport- en recreatieterreinen, Hoogstraten 
 Naam nr.  Aard activiteit 
1 Hondenclub Vrij Heuvelstraat 9, Hoogstraten Hondenclub 
2 Pony- en rijvereniging St.-Catharina Loenhoutseweg 38, Hoogstraten Rijvereniging 

3 Tennisclub HTC Katelijnestraat 70, Hoogstraten Tennisclub 
4 Voetbalclub HVV Brouwerijstraat 2, Hoogstraten Voetbalterrein 
5 Voetbalclub FC Boskant Meerseweg 179, Minderhout Voetbalterrein 
6 Oud voetbalveld Meer Meerseweg 20, Meer Voetbalterrein 
7 Kruisboogvereniging ‘Verenigde vrienden’ zaal Victoria, Meerleseweg 4, Meer Kruisboogvereniging 

8 Voetbalclub FC Meer Werkhovensestraat 2a, Meer Voetbalterrein 
9 Hondenclub ‘De trouwe waker’ John Lijsenstraat 26, Meer Hondenclub 

10 St-Ambrosiusgilde Meerleseweg 36, Meer Schutterij 
11 Dansclub Bevers Terbeeksestraat 42, Meer Dansclub 
12 Motorcrossterrein Vaalmoer  Vaalmoer, Meer Motocross 
13 Hondenclub De Mosten De Mosten 7, Meer Hondenclub 
14 Voetbalclub FC Meerle Chaamseweg 18f, Meerle Voetbalterrein 
15 Buurtspeelterrein, Gemeenteplein Gemeenteplein, Meerle Speelplein 
16 KLJ-Meerle Gemeenteplein, Meerle Jeugdlokalen 
17 Kruisboogvereniging St-Joris Ulicotenseweg 7a, Meerle Kruisboogvereniging 
18 Visclub De schepzak Goorkensdreef, Minderhout Visclub 
19 Rijvereniging en ponyclub St-Clemens Blauwbossen 9, Minderhout Rijvereniging 
20 Rijvereniging en ponyclub ‘De 

paardenvrienden’, Minderhout 
Hal 1, Minderhout Rijvereniging 

21 Handboogmaatschappij KSS Bredaseweg 39, Minderhout Handboogvereniging 
22 Burchthuis KSJ Minderhout Hal, Minderhout Jeugdlokalen 
23 Rijvereniging ‘De paardenvrienden’, Wortel Beukendreef, Wortel Rijvereniging 

24 Voetbalvelden Hoogstraten Kolonie Klinketstraat, Wortel Voetbalterrein 
25 Voetbalclub VNA Poeleinde 10, Wortel Voetbalterrein 
26 Tennisclub Langenberg Langenberg 44a, Wortel Tennisclub 
27 Sportvelden Heistraat Heistraat-Minderhout Voetbalterrein 

bron: Stad Hoogstraten, verwerking iris consulting 
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5.2 Selectie en beoordeling 

De methodiek van de selectie en het beoordelingsproces wordt uitgebreid besproken in de voorstudie. Een belangrijke voorwaarde  voor opname van een terrein is dat 
er door de opname geen structureel conflict met de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente ontstaat. Daarom wordt de ligging van alle terreinen in de 
inventaris getoetst aan de visie voor de deelruimten en aan de visie voor de recreatieve structuur zoals uitgewerkt in het ontwerp GRS. Op basis van plaatsbezoeken en 
overleg met bevoorrechte getuigen (ambtenaren van de stad en/of verantwoordelijken van de betrokken clubs) werden verschillende profielen opgebouwd om een 
grondig overzicht van de huidige situatie op microschaal te krijgen. Om een nauwkeurig beeld op te bouwen van de activiteiten en terreinen en om deze af te kunnen 
stemmen om elkaar is het nodig zoveel mogelijk objectieve criteria voor ieder terrein vast te leggen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende profielen: 

 sociaal-economisch en sportprofiel. 

 milieuprofiel 

 mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel 

 ruimtelijk profiel 

Bij het bepalen van de score voor het thema sport werd met volgende elementen rekening gehouden: 

 plaatsgebondenheid van de activiteit; 

 het voorzien van activiteiten voor een breed publiek; 

 recente grote investeringen kwaliteit van de uitrusting; 

 uitrusting geschikt voor het betrokken niveau; 

 voldoen aan de plaatselijke behoeften zonder vervangende activiteit in de (deel)kern; 

 ligging van de terreinen ten opzichte van het wervingsgebied; 

 activiteit met uitstraling en met grote wervingscapaciteit. 

 

Bij het bepalen van de score voor het thema ruimte werd met volgende elementen rekening gehouden: 

 het niet aansluiten bij een kern;  

 bebouwing: kwaliteit en ruimtelijke inplanting op microschaal; 

 verweving of bundeling van functies en activiteiten; 

 versnippering of aantasting van aaneengesloten open ruimte; 

 aantasting of overschrijding van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving; 

 

Bij het bepalen van de score voor het thema mobiliteit en bereikbaarheid werd met volgende elementen rekening gehouden: 

 Autobereikbaarheid; 

 bereikbaarheid met zachte verkeersvormen (te voet, fiets, openbaar vervoer); 

 ontsluiting; 

 parkeervoorziening en fietsenstallingen; 

 verkeersgenerend vermogen ten opzichte van de omgeving (verkeersleefbaarheid); 

 verkeersveiligheid van de omgeving. 

 

Bij het bepalen van de score voor het thema milieu werd met volgende elementen rekening gehouden: 
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 bodem en grondwaterverontreiniging; 

 oppervlaktewaterverontreiniging; 

 lichtpollutie; 

 geluidshinder; 

 verenigbaarheid met de natuurlijke omgeving (schending van het ecologisch systeem). 

De waarden van de verschillende beoordelingscriteria worden gegroepeerd en verwerkt in een multicriteria-analyse. De drie profielen: ruimte, verkeer/bereikbaarheid 
en milieu worden voorzien van een wegingsfactor en de gewogen scores per terrein worden opgeteld tot een totaalscore die het globale milieu-effect voorstelt. 
Nadien wordt de globale impact getoetst aan de sociaal en maatschappelijke belang van de activiteit.  

Hierna volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten van de beoordeling voor alle zonevreemde sport- en recreatieterreinen.  
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tabel 4: Overzicht resultaten van de beoordelingsproces 
 Terrein/activiteit Gewestplan Opname Motivatie Instrument 
1 Hondenclub Vrij AG neen Ander instrument. Het terrein ligt in een gebied dat deel uit zal maken 

van het RUP Heuvelstraat. 
RUP Heuvelstraat 

2 Pony- en rijvereniging St.-Catharina WWG / AG neen Herlokalisatie. Vereniging is op zoek naar eigen terrein. Door de 
vereniging in te planten in het gebied rondom het Seminarie wordt een 
kwalitatieve bundeling van sportinfrastructuur uitgebouwd.  

RUP Seminarie 

3 Tennisclub HTC AG / RES neen Herlokalisatie. Ongunstige ligging aan rand van aaneengesloten 
landbouwgebied en juridische problemen. Door de vereniging in te 
planten in het gebied rondom het Seminarie wordt een kwalitatieve 
bundeling van sportinfrastructuur uitgebouwd. 

RUP Seminarie 

4 Voetbalclub HVV WG neen Herlokalisatie. Vereniging wenst zelf te herlokaliseren naar terrein 
aansluitend met Seminarie. Door de vereniging in te planten in het 
gebied rondom het Seminarie wordt een kwalitatieve bundeling van 
sportinfrastructuur uitgebouwd. 

RUP Seminarie 

5 Voetbalclub FC Boskant KMO neen Herlokalisatie. Club verplicht te verhuizen door eigenaar van de 
gronden.  

Te bekijken i.f.v. GRUP voor Wortel-
kolonie 

6 Oud voetbalveld Meer AG neen Herlokalisatie. Slechts één voetbalterrein uit te bouwen in Meer (zie 
terrein 8). 

Alle activiteiten naar nieuwe terrein 8 

7 Kruisboogvereniging ‘Verenigde 
vrienden’- zaal Victoria 

KMO neen Ander instrument. Gelegen in een gebied dat deel zal uitmaken van een 
gebiedsgericht uitvoeringsplan.  

RUP Meer-Oost 

8 Voetbalclub FC Meer WG / AG ja Gunstige ligging. Maakt het mogelijk om één kwalitatieve recreatieve 
voorziening op het niveau van Meer uit te bouwen.  

opname BPA  

9 Hondenclub ‘De trouwe waker’ WG / AG neen Herlokalisatie. Dient te verhuizen wegens geplande uitbreiding van 
feestzaal op huidige locatie. Er wordt voorgesteld om voor de club 
(samen met Hondenclub De Mosten) ruimte te voorzien naast het 
voetbalterrein in Meer (terrein 8) 

Ruimte voorzien bij terrein 8 

10 St-Ambrosiusgilde PG / WGLK neen Ander instrument. Gelegen in een gebied dat deel zal uitmaken van een 
gebiedsgericht uitvoeringsplan. 

RUP Meer-Oost 

11 Dansclub Bevers AG neen Herlokalisatie. Geïsoleerde ligging. Voorstel dat club zelf initiatief neemt 
om een gebouw te vinden in de bebouwde kom.  

Eigen initiatief. 

12 Motorcrossterrein Vaalmoer AG neen Herlokalisatie. Bovenlokaal activitiet PRUP op provinciale niveau (bovenlokaal) 

13 Hondenclub De Mosten AG neen Herlokalisatie. Geïsoleerde ligging. Er wordt voorgesteld om voor de 
club (samen met Hondenclub De trouwe waker) ruimte te voorzien 
naast het voetbalterrein in Meer (terrein 8) 

Ruimte voorzien bij terrein 8 

14 Voetbalclub FC Meerle Dag RG / AG neen Ander instrument. Maakt deel uit van een cluster van recreatieve- en 
gemeenschapsvoorzieningen in Meerle. In het ontwerp GRS wordt 
voorgesteld om hiervoor een gebiedsgericht uitvoeringsplan op te 
stellen.  

RUP Gemeenteplein Meerle 

15 Buurtspeelterrein AG neen Ander instrument. Maakt deel uit van een cluster van recreatieve- en 
gemeenschapsvoorzieningen in Meerle. In het ontwerp GRS wordt 
voorgesteld om hiervoor een gebiedsgericht uitvoeringsplan op te 
stellen. 

RUP Gemeenteplein Meerle 

16 KLJ-Meerle AG neen Ander instrument. Maakt deel uit van een cluster van recreatieve- en 
gemeenschapsvoorzieningen in Meerle. In het ontwerp GRS wordt 
voorgesteld om hiervoor een gebiedsgericht uitvoeringsplan op te 
stellen. 

RUP Gemeenteplein Meerle 

17 Kruisboogvereniging St-Joris AG neen Ander instrument. Maakt deel uit van een cluster van recreatieve- en 
gemeenschapsvoorzieningen in Meerle. In het ontwerp GRS wordt 
voorgesteld om hiervoor een gebiedsgericht uitvoeringsplan op te 
stellen. 

RUP Gemeenteplein Meerle 

18 Visclub De schepzak ONTG nabest. 
BOS 

neen Ligging in gebied waarvoor een uitvoeringsplan op Vlaams niveau 
opgemaakt wordt met betrekking tot klei ontginning.  

GRUP (bovenlokaal) 
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19 Rijvereniging en ponyclub St-Clemens LWAG neen Ander instrument. Ligging in gebied waarvoor een uitvoeringsplan op 
Vlaams niveau opgemaakt wordt met betrekking tot klei ontginning. 

GRUP (bovenlokaal) 

20 Rijvereniging en ponyclub ‘De 
paardenvrienden’ Wortel 

LWAG neen Herlokalisatie. Er wordt voorgesteld om de club te herlokaliseren, 
samen met De Paardevrienden Hal, naar de papierhallen in Wortel-
Kolonie. Dit gebied wordt bekeken in functie van een op te maken 
uitvoeringsplan op Vlaams niveau. 

Te bekijken i.f.v. GRUP voor Wortel-
kolonie 

21 Handboogmaatschappij KSS LWAG neen Herlokalisatie. Geïsoleerde ligging en beperkte dynamiek.  Verschillende opties  

22 Burchthuis KSJ Minderhout BOS neen Herlokalisatie. Geïsoleerde ligging en overschrijding van de ruimtelijke 
draagkracht.  

Verschillende opties 

23 Rijvereniging ‘De paardenvrienden’ Hal AG neen Herlokalisatie. Er wordt voorgesteld om de club te herlokaliseren, 
samen met De Paardevrienden Wortel, naar de papierhallen in Wortel-
Kolonie. Dit gebied wordt bekeken in functie van een op te maken 
uitvoeringsplan op Vlaams niveau. 

Te bekijken i.f.v. GRUP voor Wortel-
kolonie 

24 Voetbalvelden Hoogstraten Kolonie LWAG neen Ander instrument. Gelet op de verbinding aan de strafinrichting  is dit 
geen lokale materie en dient op Vlaams niveau bekeken te worden.  

Te bekijken i.f.v. GRUP voor Hoogstraten-
kolonie 

25 Voetbalclub VNA DagRG / AG  ja Gunstige ligging opname BPA 
26 Tennisclub Langenberg AG ja Juridische problemen Opname BPA 
27 Sportvelden Heistraat LWAG neen Ander instrument. Een gebiedsgerichte BPA is in opmaak.  BPA Sportvelden Heistraat 

Bron: iris consulting 



Sectoraal BPA zonevreemde sport- en recreatieterreinen ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Inventaris en beoordeling 

iris consulting 

 35

5.3 Vooroverleg 

In maart 2001 vond een vooroverleg plaats tussen de gemeentelijke-, provinciale- en Vlaamse administraties. De bedoeling van het vooroverleg is om de voorstellen van 
de voorstudie te bespreken met de hogere administraties om zo tot een consensus te komen over welke terreinen opgenomen zullen worden in het BPA. Na het 
vooroverleg bracht ROHM en ARP een gecoördineerd advies uit.  

Hierin gingen de hogere administraties akkoord met de opname van de voetbalterreinen in Meer en Wortel. Voor Tennisclub Langenberg gingen de administraties niet 
akkoord met het behoud op de huidige locatie omwille van de geïsoleerde ligging en de juridische historiek. In volgende hoofdstukken worden de 3 gebieden geval per 
geval behandeld. Hierin worden de wensen van het stadsbestuur om het terrein toch op de huidige locatie te behouden gemotiveerd.  
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6 Recreatiegebied Meer (KFC Meer)  

6.1 Identificatie en juridische gegevens 

Adres Werkhovensestraat 2a, 2321 Meer 

Juridisch G- plan  BPA Bouw 
verg. 

Rechtszaak 

 AG neen deels neen 

Kadaster C-3 444 449f (deel) 450c 464l (deel) 
464m (deel) 467e 

Eigendom Gemeente en privé 

Totale oppervlakte terrein 4.99 ha   

 

Weergave van de vergunningstoestand 

De kantine en kleedkamers zijn vergund.  

 
ref gemeente ref AROHM Juridisch Beslissing Datum Werken/motivatie 

- 336.153  Goedgekeurd 14 feb 1994 Kleedkamers en kantine 

6.2 Ruimtelijke situering 

Het terrein behoort tot de deelruimte van de Hoogdynamische As. De ligging past binnen de visie voor deze deelruimte omwille van de ligging aansluitend bij de kern. 
Dit deelruimte is het meest dynamische in de gemeente. De ruimtelijke draagkracht van de omgeving wordt geenszins bedreigt door de inplanting van de activiteit. Er 
worden geen beperkingen opgelegd op basis van de ligging op mesoschaal.  

De terreinen liggen ingesloten tussen de John Lijsenstraat (ten noorden van de velden), de Werkhovensestraat (in het westen) en de Zundertseweg (in het oosten). In 
totaal gaat het om één hoofdterrein dat oost-west georiënteerd is en het meest westelijk ligt tegen de Werkhovensestraat en twee oefenterreinen die noord-zuid 
georiënteerd liggen en die gescheiden worden door de Werkhovenseloop  (zie foto). Het hoofdterrein wordt naar het westen, noorden en zuiden begrensd door 
reclamepanelen en wordt gescheiden van de oefenterreinen door bakstenen gebouw in twee bouwlagen bestaande uit kleedkamers en een cafetaria. In het verlengde 
van dit gebouw liggen naar de John Lijsenstraat toe een speeltuintje en een oud huis (langs de John Lijsenstraat) waarin materiaal wordt opgeslagen. Het middelste 
terrein wordt naar het zuiden toe begrensd door bomen. Tussen dit oefenveld en de John Lijsenstraat komt nog een klein veldje voor. Ook het oostelijke terrein wordt 
naar het noorden en zuiden begrensd door bomen.  
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6.3 Motivatie 

6.3.1 Algemeen 

De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert volgende resultaten op: 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Licht positief • Gunstige ligging 

Mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Neutraal • Gebrek aan knelpunten 

Milieu Licht negatief • Lozing in de Werkhovenseloop 

Globaal effect Geen significante impact 

6.3.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het gewestplan 
is achterhaald 

• De gronden zijn ruim 20 jaar in gebruik als sportvelden  

2. Het voorstel beantwoordt aan een 
planologische nood 

• Er zijn geen andere recreatiegebieden in de omgeving 

3. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

• Het gaat om een lokale voorziening met een beperkte 
dynamiek 

4. Biedt een vlugge oplossing aan een 
dringend probleem 

• Er wordt door het BPA rechtszekerheid geboden aan 
de voetbalvereniging en bovendien wordt ruimte 
voorzien voor de herlokatie van andere zonevreemde 
activiteiten (in eerste instantie Hondenclub de Trouwe 
Waker en Hondenclub De Mosten) 

6.3.3 Bijkomende motivering 

• In overeenstemming met de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente; 

• Voorbeeld van kernversterking, bundeling van activiteiten en verweving van functies; 

• Het is een belangrijk voorziening op het niveau van de kern; 

• De herlocatie van de hondenclub(s) naar deze locatie laat de sanering van andere zonevreemde terreinen toe; 
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6.4 Gewenste ruimtelijke invulling  

De voetbalterreinen sluiten in het noorden aan bij de bebouwing van het centrum van Meer. In het oosten is een kleinschalig agrarisch restgebied gelegen tussen de 
recreatieve functie en de bebouwing van het dorp. Het gebied is weinig bruikbaar voor landbouwdoeleinden. De gronden zijn zeer nat omwille van de lagere ligging en 
fungeren als een overstromingsgebied voor de nabij gelegen waterloop. Het is daarom niet mogelijk om die gronden in te richten als recreatiegebied. Een aangepaste 
openruimte bestemming wordt bekeken in functie van het GRS.  

Er wordt voorgesteld om het gebied te herbestemmen deels als gebied voor recreatie en deels als buffer. In de voorstudie werd overwogen om een deel van het gebied 
een nabestemming landbouw te geven. Uit ervaring blijkt dat het zeer moeilijk is om in dergelijke gevallen te bepalen wanneer de nabestemming van kracht wordt. Om 
mogelijke juridische  onduidelijkheid in de toekomst te vermijden, wordt voorgesteld om niet meer met een nabestemming te werken maar een definitieve 
bestemmingswijziging naar gebied voor recreatie door te voeren. Gelet op de beperkte omvang van het betrokken gebied zijn er geen negatieve gevolgen voor de 
landbouwstructuur door deze gronden geen nabestemming landbouw te geven.  

Volgende elementen dienen als minimum voorzien te worden binnen het gebied: 

 1 hoofd voetbalveld met bijhorende infrastructuur (lichten, tribunes…) 

 2 andere volwaardige voetbalvelden met bijhorende infrastructuur (lichten voor trainingen) 

 een kantine en kleedkamers 

 ruimte te voorzien om plaats te bieden aan de te herlokaliseren hondenclubs De Trouw Wakker en De Mosten 

 137 parkeerplaatsen 

De gewenste ruimtelijke invulling wordt o.a. bereikt door: 

 Het bestaande B-veld op termijn te verplaatsen naar het zuiden toe 

 Een derde volwaardige voetbalveld aan te leggen ten zuidoosten van de hoofdveld  

 Noch bebouwing noch infrastructuur toe te laten in de onmiddellijke omgeving van de waterloop 

 Enkel laag-dynamische activiteiten zonder infrastructuur ten oosten van de waterloop 

 De oppervlakte van de parking te beperken in functie van de werkelijke behoefte 

 Alle bebouwing te clusteren (slechts één volwaardige bebouwde ruimte toegelaten) 

 Ruimte te voorzien ten zuiden van de parking voor o.a. de herlokalisatie van de Hondenclub de Trouwe Waker en Hondenclub De Mosten. 
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7 Recreatiegebied Wortel (voetbalterrein VNA) 

7.1 Identificatie en juridische gegevens 

Adres Poeleinde 10, 2323 Wortel 

Juridisch G- plan  BPA Bouw 
verg. 

Rechtszaak 

 AG RG neen deels neen 

Kadaster 5-A 166b 166c 166d 173f 175 176 182d 
183a (deel) 161a (deel) 171g (deel) 136e 
(deel) 

Eigendom gemeente en privé 

Totale oppervlakte terrein 3.76 ha 

 

Weergave van de vergunningstoestand 

 

Een vergunning voor het aanleggen van een voetbalveld met aanhorigheden werd in 1971 afgeleverd. De werken zijn niet uitgevoerd zoals vergund. 

 
ref gemeente ref AROHM Juridisch Beslissing Datum Werken/motivatie 

156 105.885/c  Goedgekeurd 9 nov 1971 Kleedkamers en kantine en 
1 terrein 
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7.2 Ruimtelijke situering 

Op mesoschaal behoort het terrein tot de deelruimte Groen-geel Hoefijzer. De inplanting versterkt de gewenste ruimtelijke structuur en is in overeenstemming met de 
visie voor deze deelruimte zoals omschreven in het GRS. Activiteiten krijgen in principe hooguit beperkte uitbreidingskansen in dit deel ruimte op basis van de ligging op 
mesoschaal. In dit geval is het terrein gelegen in de kern waardoor er geen bedreiging voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving ontstaat. 

Het terrein is gelegen in een binnengebied ingesloten tussen Poeleinde en de Pater Schrijversstraat - Pater Declerckstraat. Het betreft drie voetbalterreinen waarvan het 
A-veld noordwest-zuidoost en het B- (noord) en C-veld (zuid) ten oosten hiervan gelegen zijn en noordoost-zuidwest gericht zijn. Het A-terrein is gescheiden van de 
andere door een betonnen schutting. De zuidwestelijke grens van het terrein bevindt zich ter hoogte van het doodlopend stuk van De Pater Schrijversstraat. Het geheel 
is omzoomd door groen. Ten noorden van het A-veld en ten zuidwesten van een deel van het B-veld ligt een klein bos. Naar het noorden is er een zeer mooi vergezicht 
en naar het westen komen eerst akkers voor die vervolgens aansluiten op de bebouwing langs Poeleinde. Naar het oosten en het zuiden ligt de wijk bestaande uit de 
Pater Schrijversstraat, Pastoor Van der Voortstraat. 

In het uiterste westen op het terrein ligt in het noorden een gebouw bestaande uit tribunes, een cafetaria en kleedkamers en in het zuiden een met grind verharde 
parking. Het gebouw is redelijk verzorgd en werd opgetrokken in baksteen en een dak bestaande uit golfplaten. Het bestaat uit één bouwlaag en strekt zich uit langs de 
lange zijde van het veld. Tussen de parking en het A-terrein komt een klein afdak voor wat als tribune gebruikt wordt. Op de twee uiteinden van het A-veld komen 
reclamepanelen voor. De toegangsweg is gelegen in het zuidwesten van het terrein, is geasfalteerd en slingert zich tussen een aantal woningen; hij komt uit op Poeleinde 
tussen de huisnummers 6 en 10.  

 

7.3 Motivatie 

7.3.1 Algemeen 

De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert volgende resultaten op: 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Licht positief • Gunstige ligging 

Mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht negatief • Minder goede ontsluiting op 
microschaal 

Milieu Neutraal • Gebrek aan knelpunten 

Globaal effect Geen significante impact 
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7.3.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het gewestplan 
is achterhaald 

• Gronden worden reeds meer dan 25 jaar gebruikt 
voor sport (hoofdterrein, parking en ingang) 

2. Het voorstel beantwoordt aan een 
planologische nood 

• Gebrek aan voldoende recreatiegebieden in de 
omgeving 

3. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

• Het gaat om een kleinschalige en laag-dynamische 
activiteit van lokaal belang 

4. Biedt een vlugge oplossing aan een 
dringend probleem 

• De club wenst rechtszekerheid 

 

7.3.3 Bijkomende motivering 

 Voorbeeld van kernversterking, bundeling van activiteiten en verweving van functies; 

 Er wordt ruimte voorzien voor een multi-functioneel gebied ten voordele van de buurt; 

 Het gaat om een uitbreiding van een bestaand recreatiegebied; 

 Gebrek aan andere dergelijke voorzieningen in de kern. 
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7.4 Gewenste ruimtelijke invulling  

De bestaande ingang voor het gemotoriseerde verkeer vanaf Poeleinde wordt behouden. Gelet op het  tijdelijke gebruik  is de ontsluitingsweg, ondanks de beperkte 
breedte, voldoende voor de functie. Bijkomende  ingangen voor het langzaamverkeer zijn mogelijk in functie van de omliggende woonomgeving.  

Volgende elementen dienen als minimum voorzien te worden binnen het gebied: 

 Een hoofdvoetbalveld met bijhorende infrastructuur (lichten, tribunes…) 

 2 andere volwaardige voetbalvelden met bijhorende infrastructuur (lichten voor trainingen) 

 een kantine en kleedkamers 

 90 parkeerplaatsen 

De gewenste ruimtelijke invulling wordt o.a. bereikt door: 

 Het versterken van de buffer rondom het terrein 

 Het doorbreken van de buffer enkel in functie van voetwegen en langzaamverkeersverbindingen 

 Het voorzien van parkeerplaatsen aan de ingang 
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8 Recreatiegebied Langenberg (tennisterrein Langenberg)  

8.1 Identificatie en juridische gegevens 

Adres Langenberg 44a, 2323 Wortel 

Juridisch G- plan  BPA Bouw 
verg. 

Rechtszaak 

 AG neen neen ja 

Kadaster 5-D 523h 523l 523k 

Eigendom privé 

Totale oppervlakte terrein 1.19 ha 

Weergave van de vergunningstoestand 
ref gemeente ref AROHM Juridisch Beslissing Datum Werken/motivatie 

 268.650/g  geweigerd 20 maart 1989 Het herbouwen van een 
bergplaats bij een 
tijnbouwbedrijf 

 268.650/g  geweigerd 13 nov 1989 Het herbouwen van een 
bergplaats bij een bestaand 
tuinbouwbedrijf 

  Vonnis (Rechtbank 
eerste aanleg te 

Turnhout) 

Herstel in de 
oorspronkelijke 

toestand 

27 sept 1991  

 

Op 17 november 1988 diende de eigenaar van de gronden een bouwaanvraag in voor “het herbouwen van een bergplaats bij een tuinbouwbedrijf”. De afmetingen van het 
op te richten gebouw bedroeg 20 x 8 m. De aanvraag werd door de  het college van de Burgemeester en Schepenen geweigerd op basis van het ongunstig advies van de 
gemachtigde ambtenaar. Het advies luidt als volgt: “Ongunstig. De bouwvergunning moet worden geweigerd. Het eigendom is gelegen in agrarisch gebied waar enkel 
volwaardige agrarische bedrijven kunnen toegestaan worden. Het betreft hier evenwel geenszins een leefbaar bedrijf. Bovendien is het voorgestelde bouwplan veel te ruim  voor de 
aangeduide bestemming”.3 Op 12 juni 1989 diende de eigenaar een tweede bouwaanvraag in voor een kleiner gebouw (10 x 8 m). De aanvraag werd opnieuw geweigerd 
op basis van het advies van de gemachtigde ambtenaar. Het advies van de gemachtigde ambtenaar luidt: “Het eigendom is gelegen in agrarisch gebied waar enkel 
volwaardige agrarische bedrijven kunnen toegestaan worden. Het betreft hier geenszins een volwaardig tuinbouwbedrijf. Het ganse perceel ligt momenteel onbebouwd. Bovendien 
is de aanvrager geen tuinbouwer en zijn de werken reeds in uitvoering”.4 

In het vonnis tot herstel in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout (27 september 1991) kreeg de eigenaar een jaar de tijd om volgende constructies te slopen: 

 Een met gravel verhard tennisterrein , afsluiting en verlichtingsmasten; 

 Constructie in gebruik als verbruikzaal en sanitair. 

                                                      
3 268.650/g, 20 maart 1989 
4 268.650/g, 13 november 1989 
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8.2 Ruimtelijke situering 

Het terrein behoort tot de deelruimte van het Groen-geel Hoefijzer. Ondanks de geïsoleerde ligging is er geen structureel conflict tussen de aanwezigheid van het 
terrein en de visie voor de deelruimte omwille van de laag-dynamische karakter van de activiteit en de  verenigbaarheid van de activiteit met de omgevende open ruimte 
functies.  

Het terrein is gelegen in de westelijke hoek van het kruispunt van de Langenberg (N124) en Neerven. Tussen het terrein en het kruispunt bevindt zich een woning die 
langs de N124 gelegen is. De hoofdtoegang loopt achter deze woning via de Neerven en komt uit op een gebouw waarin een cafetaria en kleedkamers zijn 
ondergebracht. Via de N124 is er eveneens een toegang voor fietsers langs de woning. Ten zuiden van het gebouw komen drie tennisvelden voor: twee parallel aan het 
gebouw en één ten westen van de eerste twee loodrecht erop. Ten noorden van het gebouw komt een miniterrein voor de jeugd. Het geheel wordt omzoomd door 
dichte bomen. 

Naar het westen geeft het terrein uit op een grote open vlakte bestaande uit weiden. Ten zuiden van het terrein ligt een landbouwbedrijf dat vanaf de tennisclub bezien 
bestaat uit eerst drie stallen en vervolgens een woning. Langs de N124 liggen in de buurt nog verspreide woningen. Ten noorden van de N124 gaan akkers geleidelijk 
over naar bos. Tussen de huidige tennisterreinen en het Neerven ligt een grasveld waarop de club wil uitbreiden in de toekomst. Het geheel heeft een verzorgd uitzicht. 
Langs de hoofdtoegangsweg zijn er parkeermogelijkheden. De inplanting in de omgeving is een pluspunt. 
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8.3 Motivatie 

8.3.1 Algemeen 

De multi-criteria analyse die is uitgevoerd op de inplanting van het terrein levert volgende resultaten op: 

Profiel Effect van inplanting Motivatie 

Ruimtelijk Neutraal • Sterk geïntegreerde in landelijke 
omgeving 

Mobiliteit en 
bereikbaarheid 

Licht negatief • Ligging t.o.v. de kern 

Milieu Neutraal • Gebrek aan knelpunten 

Globaal effect Geen significante impact 

 

 

8.3.2 Motivatie voor afwijking van het gewestplan 

Motivatie Bespreking 

1. De bestemming van het gewestplan 
is achterhaald 

• De gronden zijn reeds jaren niet meer gebruikt als 
landbouwgronden 

2. Het voorstel beantwoordt aan een 
planologische nood 

• Gebrek aan andere bundeling van sportinfrastructuur 
in de omgeving 

3. De planologische redenen zijn 
duidelijk en kunnen goed 
gelokaliseerd worden 

• Het gaat om een voorziening van lokaal belang 

4. Biedt een vlugge oplossing aan een 
dringend probleem 

• De juridische problemen vergen een dringende 
oplossing 

8.3.3 Bijkomende motivering 

 Het terrein biedt een brede waaier van sportieve en recreatieve mogelijkheden aan; 

 Vooral de tennis- en beachvolleyballclubs zijn zeer belangrijke voorzieningen op gemeentelijk niveau; 

 De eigenaar heeft zwaar geïnvesteerd in infrastructuur en gebouwen; 

 Het terrein is sterk geïntegreerd in deze landelijke omgeving.  
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8.4 Gewenste ruimtelijke invulling  

Volgende elementen dienen als minimum voorzien te worden binnen het gebied: 

 3 tennisvelden 

 een zone voor toekomstige uitbreiding voor de tennisvelden 

 ruimte voor laag-dynamische sport- en spel activiteiten 

 een kwalitatieve kantine 

 parkeerplaatsen 

 

De gewenste ruimtelijke invulling wordt o.a. bereikt door: 

 het voorzien van ruimte voor 3 bijkomende tennisvelden  

 het voorzien van ruimte voor laag-dynamische sport- en spel activiteiten 
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9 Bijlagen 

Bijlagen: Inventaris van de zonevreemde sport- en recreatieterreinen 
 

 

 Naam nr.  Aard activiteit Gewestplan Afdeling Sectie  Nr 

1 Hondenclub Vrij Heuvelstraat 9, 
Hoogstraten 

Hondenclub AG 1 F 119 t 119t2 119v2 118k 

2 Pony- en rijvereniging St.-Catharina Loenhoutseweg 38, 
Hoogstraten 

Rijvereniging WWG / AG 1 B 128 d 128e 

3 Tennisclub HTC Katelijnestraat 70, 
Hoogstraten 

Tennisclub AG / RES 1 B 231 g 

4 Voetbalclub HVV Brouwerijstraat 2, 
Hoogstraten 

Voetbalterrein WG 1 B 286 l 

5 Voetbalclub FC Boskant Meerseweg 179, 
Minderhout 

Voetbalterrein KMO 2 B 40 f2 31x 

6 Oud voetbalveld Meer Meerseweg 20, Meer Voetbalterrein AG 3 D 293 325 326a 
7 Kruisboogvereniging ‘Verenigde vrienden’ zaal Victoria, Meerleseweg 

4, Meer 
Kruisboogvereniging KMO 3 C 209 r 209s 

8 Voetbalclub FC Meer Werkhovensestraat 2a, 
Meer 

Voetbalterrein WG / AG 3 C 449f (deel) 444 467e 464m (deel) 
464l (deel) 450c 

9 Hondenclub ‘De trouwe waker’ John Lijsenstraat 26, Meer Hondenclub WG / AG 3 C 741 v 

10 St-Ambrosiusgilde Meerleseweg 36, Meer Schutterij PG / WGLK 3 C 178 s 
11 Dansclub Bevers Terbeeksestraat 42, Meer Dansclub AG 3 E 165 d 165e 

12 Motorcrossterrein Vaalmoer Vaalmoer, Meer Motocross AG 3 E 298 b 298c 
13 Hondenclub De Mosten De Mosten 7, Meer Hondenclub AG 3 A 419 k 
14 Voetbalclub FC Meerle Chaamseweg 18f, Meerle Voetbalterrein DagRG / AG 4 E 212 d 213b 

15 Buurtspeelterrein, Gemeenteplein Gemeenteplein, Meerle Speelplein AG 4 E 27 k2 

16 KLJ-Meerle Gemeenteplein, Meerle Jeugdlokalen AG 4 E 27 m2 

17 Kruisboogvereniging St-Joris Ulicotenseweg 7a, Meerle Kruisboogvereniging AG 4 E 207 l 

18 Visclub De schepzak Goorkensdreef, 
Minderhout 

Visclub ONTG nabest. BOS 2 D 80 e 80f 81e 

19 Rijvereniging en ponyclub St-Clemens Blauwbossen 9, 
Minderhout 

Rijvereniging LWAG 2 D 182 b 182c 182d 183d 183e 183f 
173a 174a 175a 179a 

20 Rijvereniging en ponyclub ‘De 
paardenvrienden’, Minderhout 

Hal 1, Minderhout Rijvereniging LWAG 2 C 115 f 

21 Handboogmaatschappij KSS Bredaseweg 39, 
Minderhout 

Handboogvereniging LWAG 2 C 187 v2 
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22 Burchthuis KSJ Minderhout Hal, Minderhout Jeugdlokalen BOS 2 C 253 a  
23 Rijvereniging ‘De paardenvrienden’, Wortel Beukendreef, Wortel Rijvereniging AG 5 B 7a 

24 Voetbalvelden Hoogstraten Kolonie Klinketstraat, Wortel Voetbalterrein LWAG 5 A 226 c 
25 Voetbalclub VNA Poeleinde 10, Wortel Voetbalterrein DagRG / AG  5 A 173f 175 176 166c 166d 166b 

182d 183a (deel) 161a (deel) 
171g (deel) 136e (deel) 

26 Tennisclub Langenberg Langenberg 44a, Wortel Tennisclub AG 5 D 523 h 523k 523l 

27 Sportvelden Heistraat Heistraat-Minderhout Voetbalterrein LWAG    

 


