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abbi=NW qlbif`eqfkdpklq^=

NK fkibfafkd=

Aanleiding tot de opmaak van het GemRUP 

Het RUP is een uitvoering van de bindende bepalingen 19, 22 en 25 van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Hoogstraten.  In het GRS Hoogstraten wordt de omgeving van het Kerkplein te Meerle 
bindend geselecteerd als lokale recreatieve cluster en de dorpskern van Meerle als landschapszone.  
Het GRS voorziet in de opmaak van een RUP Gemeenteplein Meerle ter kernversterking van Meerle. 

Binnen het RUP dienen volgende problemen een oplossing te krijgen: 
- Rechtszekerheid geven aan zonevreemde functies: 

- Centrumfuncties lagere en kleuterscholen, brandweer, parochiezaal, jeugdlokalen 
- Recreatie: voetbal KFC Meerle, Buurtspeelterrein, KLJ, Schutersgilde St.-Joris, mobiele 

schietstand 
- Woningen: Rondeelweg, tuinen in Chaamseweg 

- Uitbreiding voorzien voor voetbal KFC Meerle 
Als randvoorwaarden vanuit het GRS worden meegegeven: 
- Kernversterking van het project 
- Opname van concentratie zonevreemde recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 
- Voorzien van wandelpaden van omgeving naar centrum 

Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in het tweede hoofdstuk aangetoond dat het GemRUP een uitvoering is van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten en kadert binnen de bindende en 
richtinggevende bepalingen van de hogere structuurplannen.  In een derde hoofdstuk wordt ingezoomd 
op de bestaande feitelijke en juridische toestand.  Hoofdstuk vier geeft de visie, doelstellingen en 
ruimtelijke uitgangspunten weer voor de ontwikkeling van het GemRUP.  In het vijfde hoofdstuk 
wordt het GemRUP onderworpen aan de watertoets.  In een zesde hoofdstuk wordt aangegeven hoe 
het RUP zal gerealiseerd worden. Het zevende hoofdstuk geeft de ruimtebalans weer.  Het laatste 
hoofdstuk wordt een toelichting gegeven bij de verordende stedenbouwkundige voorschriften en 
wordt aangegeven welke de op te heffen voorschriften zijn. 
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OK bbk=orm=qbo=rfqslbofkd=s^k=ebq=dbjbbkqbifgh=pqor`qrromi^k=

Het gemeentelijk RUP nr. 16 Gemeenteplein Meerle wordt opgemaakt ter uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten.  Het GemRUP is eveneens in overeenstemming 
met de bindende en richtende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. 

In onderstaande schema’s worden de voornaamste bindende en richtinggevende bepalingen met die 
van invloed zijn op het gemeentelijk RUP aangegeven. 

 

orfjqbifgh=pqor`qrromi^k=si^^kabobk=EopsFN=

bindende bepaling richtinggevende bepalingen 

Het RSV stelt volgende doelstellingen voorop bij de ontwikkeling van het 
buitengebied: 
- Vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies 
- Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied 
- Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 
- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde 

gehelen 
- Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied 
- Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis 

van het fysisch systeem 
- Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied 

Hoogstraten als gemeente in het 
buitengebied 

Om kernen van het buitengebied en in het bijzonder de kleinere kernen 
leefbaar te houden, zonder disproportionele groei en onverantwoord 
ruimtebeslag op nieuwe gebieden voor wonen en werken, moet een specifiek 
sociaal-cultureel en economisch beleid worden uitgestippeld. 

Bijkomende ruimte voor voorzieningen (sportaccommodatie of –terreinen, 
jeugdvoorzieningen, serviceflats…) moet conform het principe van de 
gedeconcentreerde bundeling worden voorzien in de hoofddorpen en 
woonkernen. 

 

molsfk`f^^i=orfjqbifgh=pqor`qrromi^k=^kqtbombk=Eopm^FO=

bindende bepaling richtinggevende bepalingen 

Hoogstraten in de geselecteerde 
hoofdruimte Noorderkempen – 
deelruimte ‘Open Kempen’ 

Meerle als woonkern 

In het RSPA worden geen specifieke uitspraken gedaan rond lokale 
recreatie. 

 

                                                      
1  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AROHM, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, gecoördineerde versie, 

december 2003. 
2  Provincie Antwerpen, Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen, definitief vastgesteld bij MB dd. 10 juli 2001. 
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dbjbbkqbifgh=orfjqbifgh=pqor`qrromi^k=elldpqo^qbkP=

bindende bepaling richtinggevende bepalingen 
Meerle als onderdeel van het groen-
geel hoefijzer 

De Stad Hoogstraten stelt volgende bijkomende elementen voorop bij de 
ontwikkeling van de woonkern Meerle: 
- 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. 
De rustige woonomgeving van Meerle dient haar landelijk karakter te behouden.  
Waar nodig wordt ze afgewerkt.  Maatregelen in functie van verkeersleefbaarheid 
dienen mogelijk te zijn.  Commerciële voorzieningen dienen op maat van de kern te 
zijn.  De rustige woonomgeving wordt in zijn natuurlijke omgeving ingepast.  Zij 
dienen goed bereikbaar en ontsloten te zijn door openbaar vervoer. 

Lokale recreatieve cluster 
- Kerkplein Meerle 

Lokale recreatieve clusters bestaan uit een divers aanbod aan recreatieve activiteiten 
die in elkaar 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 de cluster dient steeds gegarandeerd te worden. 

Recreatie werkt ondersteunend aan het wonen.  Bijkomende recreatie is mogelijk op 
niveau van de kern.  Bestaande recreatie in de kern dient behouden en waar mogelijk 
versterkt te worden voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
geschaad wordt.  Kwaliteitsvolle langzaam verkeersontsluitingen vanuit de kern naar 
de recreatie zijn gewenst. 

Het is belangrijk dat alle recreatieve ontwikkelingen respect hebben voor de 
omliggende open ruimtefuncties.  De ontwikkeling van de recreatieve functies blijft 
gericht op laagdynamische recreatie. 

Landschapszone 
- Dorpskern Meerle 

Het beleid bij landschapszones dient gericht te zijn op een aangename beeldkwaliteit.  
Waar mogelijk dient deze hersteld of geaccentueerd te worden. 

 Landbouwkerngebied:  In deze gebieden is grondgebonden landbouw de 
hoofdgebruiker.  Nieuwe gebouwen in functie van agrarische bedrijfsvoering worden 
bij voorkeur ontwikkeld bij bestaande gebouwen. 

Het behoud van de aanwezige kleine landschapselementen en, waar mogelijk, het 
versterken hiervan dient te worden aangemoedigd.  De relatief kleinschalige 
structuur geeft boven op het agrarisch karakter ook aanleiding tot 
landschapsecologische waarden. 

Lokale weg type II:  
- Chaamseweg (N138) 
- Ulicotenseweg (N128) 

Of lokale ontsluitingswegen.  Deze wegen zijn minimaal uitgerust als een 1x1 weg.  
Gezien hun ontsluitend karakter dienen zij uit te geven op voldoende parking in 
functie van hetgeen ontsloten wordt.  Waar aanwezig dient het verblijfskarakter te 
overheersen.  Bij wegen die een ontsluiting in functie van een centrum fungeren, 
dient in het bijzonder aandacht te gaan naar de inrichting van het openbaar domein.  
De inrichting van het openbaar domein dient steeds uitnodigend te zijn. 

 

                                                      
3  Stad Hoogstraten, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten, december 2004, goedgekeurd door de BD dd. 03 

maart 2005. 
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PK _bpq^^kab=cbfqbifghb=bk=grofafp`eb=qlbpq^ka=

PKNK páíìÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=

Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten.  Het plangebied ligt in 
het noordoosten van de gemeente, ten oosten van de N14 en de dorpskern van Meerle. 

Het plangebied is ca. 91 ha groot en wordt als volgt begrensd: 
- In het noorden door Chaamseweg 
- In het westen door Gemeenteplein en Ulicotenseweg 
- In het zuiden door Rondeelweg 
- In het oosten door een aaneengesloten agrarisch gebied 

Kaart 1: Situering van het plangebied binnen zijn ruimere regio 

PKOK _Éëí~~åÇÉ=ÑÉáíÉäáàâÉ=íçÉëí~åÇ=

Het gemeenteplein 

Het gemeenteplein vormt het kruispunt tussen drie belangrijke wegen in de dorpskern van Meerle.  In 
het westen ligt de Kerkstraat, de centrumstraat van de dorpskern van Meerle, in het noorden de 
Chaamseweg (N138) welke instaat voor de verbinding van Meerle met Chaam (Nl), en in het zuiden 
de Ulicotenseweg (N128), welke instaat voor de verbinding van Meerle met Baarle-Hertog en Baarle-
Nassau (Nl).  Kerkstraat verbindt deze twee straten met de N14. 

Het gemeenteplein is grotendeels ingericht als parkeerterrein.  Daarnaast heeft het plein een 
belangrijke toegangsfunctie voor de gemeenschapsvoorzieningen die erlangs zijn gelegen: scholen, 
post, bibliotheek… 

Het gemeenteplein is een onderdeel van een het beschermd dorpsgezicht van Meerle.  Op het plein 
bevinden zich een aantal waardevolle gebouwen: o.a. raadshuis (gebouw waar post en bibliotheek in 
gehuisvest zijn)… 
 

 
FOTO 1: ZICHT OP OUD RAADHUIS FOTO 2: ZICHT OP GEMEENTEPLEIN VANAF 

KERKSTRAAT 
FOTO 3: ZICHT OP GEMEENTEPLEIN VANAF 

TOEGANGSWEG KERKHOF 

De zone voor openbaar nut 

Achter het gemeenteplein ligt er een zone met verschillende recreatieve en openbare 
nutsvoorzieningen: kleuter en lagere school De Klimtoren, begraafplaats, brandweer, jeugdlokalen 
(KLJ), buurtspeelterrein, schietstand (St.-Jorisgilde), parochiezaal… 

Deze voorzieningen zijn te bereiken via twee toegangswegen: de weg ten noorden van het raadhuis 
geeft toegang aan de brandweer, jeugdlokalen, lagere school, buurtspeelterrein en parochiezaal; de 
weg tussen de lagere en kleuterschool (ook wel Kerkhofweg genoemd) geeft toegang tot de St.-
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Jorisgilde en het kerkhof.  Ter hoogte van de ingang van het kerkhof is er een kleine parking 
aangelegd. 

De bebouwing die in deze zone voorkomt is zeer gemengd.  Het betreft zowel oudere als nieuwe 
gebouwen, gebouwen met een zekere kwaliteit als gebouwen met een zeer lage kwaliteit. 

Vanaf het buurtspeelplein is er een langzaam verkeersverbinding naar voetbalvelden.  Voetgangers 
kunnen ook via het buurtspeelplein het kerkhof betreden. 
 

 
FOTO 4: ZICHT OP PAROCHIEZAAL 

BRANDWEER, KLJ EN SCHOOL 
FOTO 5: ZICHT OP BUURTSPEELPLEIN, 

SCHOOL 
FOTO 6: ZICHT OP KERKHOF 

 
FOTO 7: ZICHT OP CLUGGEBOUW ST.-

JORISGILDE, SCHOOL 
FOTO 8: ZICHT OP TOEGANGSWEG 

KERKHOF, ST.-JORISGILDE, ACHTERZIJDE 
SCHOOL 

FOTO 9: ZICHT OP AGRARISCH GEBIED 
ACHTER KERKHOF 

De voetbalvelden 

Ten noordoosten van het kerkhof liggen de terreinen van KFC Meerle.  Het betreft op het moment 
twee hoofdterreinen die evenwijdig liggen langs de buurtweg nr. 22 en één oefenterrein in de zone 
aansluitend op het kerkhof. 

Tussen de twee hoofdterreinen werd een clublokaal opgericht: kleedkamers, sanitair, kantine. 

De ontsluiting van de voetbalterreinen verloopt via Chaamseweg.  Aansluitend aan Chaamseweg is er 
een deel van het terrein verhard om te gebruiken als parkeerterrein. 

De voetbalterreinen zijn nagenoeg niet gebufferd naar het landschap.  Langs de terreinen is er een 
bomenrij van opgaande populieren aangeplant. 
 

 
FOTO 10: ZICHT OP OEFENTERREIN VANAF 

OMGEVING ACHTER GEMEENTEPLEIN 
FOTO 11: ZICHT OP CHEMIN NR. 22 

KOMENDE VAN RONDEELWEG 
FOTO 12: ZICHT OP EERSTE SPEELVELD 

VANAF CHEMIN NR. 22 
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FOTO 13: ZICHT OP KANTINE-

CLUBLOKAAL 
FOTO 14: ZICHT OP TWEEDE SPEELVELD 

RICHTING GEMEENTEPLEIN 
FOTO 15: ZICHT OP PARKEERRUIMTE 

VOOR TWEEDE SPEELVELD 

De woningen langs Rondeelweg 

Langs de Rondeelweg liggen op ca. 150 m van Ulicotenseweg 4 woningen in een open 
bebouwingsstructuur.  Eén woning is in een goedgekeurde verkaveling gelegen (076/088(2)) met nog 
één vrijliggende kavel.  Dit houdt in dat er op termijn nog één woning kan gerealiseerd worden. 

Naast deze vier woningen ligt nog een oud landbouwbedrijf (op kruising van Rondeelweg met 
buurtweg 22).  De oude stallen zijn nog aanwezig, maar worden niet meer actief gebruikt. 
 

 
FOTO 16: ZICHT OP DE SCHOOL FOTO 17: ZICHT OP SPEELVELD ACHTER 

DE SCHOOL 
FOTO 18: ZICHT OP WONINGEN IN 

RONDEELWEG 

De woningen langs Chaamseweg 

De bebouwing in de Chaamseweg, aansluitend op het plangebied, bestaat hoofdzakelijk uit open en 
halfopen bebouwing.  Nagenoeg alle gebouwen bevatten op het moment ééngezinswoningen.  Door de 
overwegende open bebouwingsstructuur en ééngezinswoningen heeft de straat een relatief groen 
karakter.  De bebouwingstypologie is zeer gevarieerd en gaat sterk gepaard met de periode waarin de 
woningen werden gerealiseerd.  Naast oudere gebouwen zijn er ook recente invullingen. 
 

 
FOTO 19: ZICHT OP WONINGEN RICHTING 

NEDERLAND 
FOTO 20: ZICHT OP WONINGEN RICHTING 

GEMEENTEPLEIN 
FOTO 21: ZICHT OP WONINGEN 

AANSLUITEND OP GEMEENTEPLEIN 
 

Kaart 2: Bestaande feitelijke toestand: kadastrale percelen met weergave huidig grondgebruik 

Kaart 3: Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto 
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PKPK _Éëí~~åÇÉ=àìêáÇáëÅÜÉ=íçÉëí~åÇ=

De relevante elementen van de bestaande juridische toestand worden tekstueel aangegeven in de 
onderstaande tabel: 

Tabel 1: Toetsingstabel bestaande juridische toestand 

TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED OF AANGRENZEND 

Gewestplan(nen) Turnhout KB 30/09/77 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

niet relevant 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

niet relevant 

Algemene plannen van aanleg niet relevant 

Bijzondere plannen van aanleg niet relevant 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

niet relevant 

Verkavelingsvergunningen 076/019(2): Rondeelweg: dd. 02/05/1967 
076/088(2): Rondeelweg: dd. 19/08/1999 
051/209(2): Chaamseweg: dd. 24/06/1996 
051/281: Chaamseweg dd. 13/09/1988 
051/160: Chaamseweg: dd. 09/03/1982 
051/160(1): Chaamseweg: dd. 16/12/1996 

Stedenbouwkundige vergunningen De bouwvergunningen en/of stedenbouwkundige vergunningen van de 
(zonevreemde) constructies worden in volgende tabel weergegeven. 

Ruilverkaveling / landinrichting / 
natuurinrichting 

niet relevant 

Beschermde monumenten Raadshuis op Gemeenteplein MB dd. 02/12/2002 
Lindeboom naast Kerkhof MB dd. 03/08/1940 
St. Salvatorkerk in Kerkstraat MB dd. 13/04/1953 

Beschermde dorpsgezichten Ulicotense weg – dorpskom Meerle MB dd. 03/09/1981 

Beschermde landschappen niet relevant 

Vogelrichtlijngebieden niet relevant 

Habitatrichtlijngebieden In de omgeving van het plangebied ligt het habitatrichtlijngebied 
“Heesbossen, Vallei van Mark en Merkske en Ringven met valleigronden 
langs de Heerlese Loop”.  Het gebied grenst niet aan het plangebied. 

Gebieden van het duinendecreet niet relevant 

Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN), decreet 
Natuurbehoud 

niet relevant 

Gebieden met recht van voorkoop niet relevant 

Natuurreservaten niet relevant 

Bosreservaten niet relevant 

Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

niet relevant 

Bevaarbare waterlopen niet relevant 
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TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED OF AANGRENZEND 

Onbevaarbare waterlopen (Cat…) niet relevant 

Risicozones voor overstromingen niet relevant 

Rooi- en bouwlijnen Chaamseweg: rooilijn 9m vanuit as weg; bouwlijn 8m vanaf rooilijn 
Vermoedelijk langs Gemeenteplein. 
Rondeelweg: rooilijn 6 m vanuit as weg; bouwlijn 5 m vanaf rooilijn 

Voet- en buurtwegen Chemin nr. 22 
Sentier nr. 32 - Rondeelweg 

 

Tabel 2: Overzicht van de bouwvergunningen van de (zonevreemde) constructies 

Dossiernummer kadaster nr. 
Gemeente ROHM 

datum 
vergunning omschrijving 

Afd. 4 sectie E nr. 209 f 93.3864  30/08/1993 Het bouwen van een woonhuis 
Afd. 4 sectie E nr. 208 k 92.3628 21/12/1992 Het bouwen van een woonhuis en garage - 

berging 
Afd. 4 sectie E nr. 208 f 74.7916 12/03/1974 Het bouwen van een woonhuis 
Afd. 4 sectie E nr. 208 f 2004.201 23/08/2004 Het bouwen van een dakkapel 
Afd. 4 sectie E nr. 208 e 67.7585 20/06/1967 Het bouwen van een woonhuis 
Afd. 4 sectie E nr. 217 n2, p2 81.765 203.365/C 25/05/1981 Het bouwen van een vergaderlokaal van het 

jeugdcentrum 
Afd. 4 sectie E nr. 217 L2 2001.281 440.923 7/02/2002 Het bouwen van een voorpost brandweer en 

technische dienst te Meerle 
Afd. 4 sectie E nr. 217 h2 76.8000113 160.944/C 22/10/1976 Verbouwen sanitair gedeelte school centrum 
Afd. 4 sectie E nr. 217 h2 94.3970 333.877 7/01/1994 Het bouwen van een turnzaal bij een 

bestaande school 
Afd. 4 sectie E nr. 217 c2 67.7579 58.063/C 3/03/1967 Verbouwing en uitbreiding parochiezaal 
Afd. 4 sectie E nr. 206 e 53.7155 26/08/1953 Het bouwen van een bewaarschool 
Afd. 4 sectie E nr. 212 c Volgens kadaster in 1990 in gebruik genomen 
Afd. 4 sectie E nr. 207 L Volgens kadaster in 1985 in gebruik genomen 

 

De bestaande juridische toestand wordt grafisch weergegeven op de hieronder vermelde kaarten: 

Kaart 4: Bestaande juridische toestand: gewestplan, BPA, verkavelingen 

Kaart 5: Bestaande juridische toestand: overige randelementen 
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QK sfpfbI=albipqbiifkdbk=bk=orfjqbifghb=rfqd^kdpmrkqbk=

QKNK páíìÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ãÉëçëíêìÅíììê=

 
 

Het plangebied is gelegen in de kern van Meerle tussen 
Chaamseweg, Gemeenteplein en Rondeelweg.  
Beleidsmatig dient de ontwikkeling van het plangebied 
zicht te richten naar de beleidselementen die zijn 
opgenomen voor de dorpskern van Meerle.  Tevens 
moeten de ontwikkelingen in relatie zijn met de 
ontwikkelingsperspectieven voor het agrarisch gebied (De 
zogenaamde Gele Strips) waardoor het plangebied in het 
oosten begrensd wordt.  De beleidselementen worden 
hieronder weergegeven: 

Ontwikkelingsperspectieven voor de dorpskern van 
Meerle: 
• Landelijk karakter behouden 

afwerking, waar nodig, zijn mogelijk, maatregelen in 
functie van verkeersleefbaarheid dienen aandacht te 
krijgen, commerciële functies op maat van de kern. 

• Geen bedrijvigheid 
geen nieuwe lokale bedrijventerreinen, behoud van 
verweven bedrijven in woongebied is mogelijk 

• Recreatie op niveau van de kern 
Behoud en versterken van bestaande recreatie, 
bijkomende enkel op niveau van de kern.  De 
draagkracht van de omgeving mag niet geschaad 
worden. 

Ontwikkelingsperspectieven voor het landbouwgebied (De Gele Strips): 
• Ruimte voor landbouw met aandacht voor landschap 

De landbouwfunctie primeert, behoud en (waar mogelijk) stimuleren van kleine 
landschapselementen 

• Open ruimteverbinding tussen groene strips 
Open karakter behouden, constructies in functie van de landbouw dienen tot een minimum beperkt 
te blijven, aansluiten bij bestaande voorzieningen en karakter van aanwezige constructies bewaren. 

• Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn 
Kleinere lopen en grachten in het gebied kunnen ingeschakeld worden als overstromingsgebied in 
functie van de waterbeheersing. 

QKOK låíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=

Het betreft het herbestemmen van een zone die op het moment bestemd is als agrarisch gebied naar 
een zone voor openbaar nut en recreatie.  Vermits de huidige zone reeds volledig in gebruik is door 
andere functies is de bestemming als agrarisch gebied achterhaald 

Volgende doelstellingen worden vooropgesteld: 
- De bestaande activiteiten van openbaar nut en recreatie in de geëigende zone leggen zodat zij 

voldoende rechtszekerheid hebben naar de toekomst. 
- De bestaande voetbalterreinen uitbreiden met één terrein en de zonevreemde delen in de geëigende 

zone leggen zodat zij voldoende rechtszekerheid hebben naar de toekomst. 
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- Bestemmen van de woningen in Rondeelweg als bijzonder woongebied: residentieel wonen wordt 
toegelaten, andere activiteiten niet.  De bestemming als bijzonder woongebied mag geen hinder 
veroorzaken voor omliggende landbouwbedrijven (vb. creëren van afstandregels voor het 
verkrijgen van een milieuvergunning). 

 

Volgende ruimtelijk principes worden gehanteerd voor de ontwikkeling van het GemRUP: 

Een gemengde zone voor openbaar nut en recreatie aansluitend op het gemeenteplein 

 

Onmiddellijk aansluitend op het gemeenteplein wordt voorzien in een 
gemengde zone waar zowel gemeenschapsvoorzieningen en recreatie 
verweven met elkaar kunnen voorkomen.  Het betreft in feite het 
bestendigen van allerlei functies die hier op het moment al aanwezig zijn 
(basisschool de Klimtoren, buurtspeelplein, handboogschieten, 
brandweer…) 

Aansluitend op het gemeenteplein kan voorzien worden in harde 
infrastructuur.  Dit houdt in dat in deze zone de bestaande gebouwen 
kunnen blijven bestaan en dat aan deze gebouwen de nodige uitbreidingen 
kunnen voorzien worden om de lokale behoeften van de woonkern Meerle 
op te vangen.  Vanwege de landschappelijke waarde van dorpskern van 
Meerle (o.a. beschermd dorpsgezicht) kunnen er aan de gebouwen extra 
voorwaarden worden opgelegd om deze maximaal te integreren in het 
dorpsgezicht. 

In de achterliggende zone, aansluitend op de open ruimte en de 
recreatiezone wordt de bebouwing eerder beperkt.  In deze zone worden 
eerdere zachtere elementen ingeplant die meer aanleunen bij het 
achterliggende open ruimtegebied. 

Uitbreiden van de voetbalterreinen volgens het principe: “minste (ruimtelijke) hinder” 

 

De huidige voetbalvelden, gelegen langs de buurtweg nr. 22 worden op hun 
huidige locatie behouden en kunnen op deze locatie verder ontwikkeld 
worden.  De uitbreiding van deze infrastructuur brengt geen bijkomende 
grootschalige bebouwing met zich mee.  De realisatie van een bijkomend 
voetbalterrein is perfect mogelijk als overgang van de bebouwde ruimte 
naar de open ruimte.  Bij de uitbreiding kan bijkomende aandacht gaan naar 
de landschappelijke integratie van het voetbalterrein in de open ruimte.  
Daarom is het niet evident om onmiddellijk een gewenste locatie aan te 
duiden voor de uitbreiding.  Onderstaand wordt er een afweging gemaakt 
tussen twee mogelijke uitbreidingscenario’s.  Daarnaast zal ook worden 
aangetoond dat het effectief noodzakelijk is om een derde terrein te 
voorzien. 

Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de huidige voetbalterreinen 

Voor de realisatie van een bijkomend voetbalterrein worden er globaal twee opties voorzien.  Een 
uitbreiding naar het zuiden, waarbij een nieuw terrein evenwijdig komt te liggen aan de buurtweg 22, 
of een uitbreiding naar het oosten, waar het terrein evenwijdig komt te liggen met de bestaande 
hoofdvelden.  Voor beide opties wordt telkens een A en B-variant voorzien in functie van de 
bestemming van de ruimte tussen de voetbalpleinen en de woningen in Rondeelweg.  In de A-variant 
wordt deze ruimte behouden als agrarisch gebied, in de B-variant wordt hier een uitbreiding voor het 
kerkhof voorzien (al dan niet gepaard met de mogelijkheid om een nieuwe toegang te realiseren via 
Rondeelweg).  De twee opties met hun A en B variant worden hieronder weergegeven en tegen elkaar 
afgewogen. 
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OPTIE 1: ZUIDELIJKE UITBREIDING OPTIE 2: OOSTELIJKE UITBREIDING 

VARIANT A VARIANT B VARIANT A VARIANT B 

  
Voordelen:  
- Speelveld is onmiddellijk bereikbaar via bestaande 

wegenis (buurtweg nr. 22), welke volledig 
geïntegreerd wordt in de zone voor dagrecreatie. 

- Er ontstaat een tweede directe toegang naar de 
zone voor dagrecreatie doordat het derde speelveld 
onmiddellijk aansluit bij de Rondeelweg 

- De uitbreiding sluit nauw aan bij het 
centrumgebied. Hierdoor ontstaat er een duidelijke 
grens tussen de dorpskern en de open ruimte 
(voetbalvelden parallel aan buurtweg) 

- Er is slechts een beperkte extra buffering 
noodzakelijk ten aanzien van omliggende 
woonfunctie (enkele woningen aan Rondeelweg) 

- De centrale ligging van de huidige kantine ten 
opzicht van de drie speelvelden (maar minder goed 
vanuit zicht vanuit de kantine) 

Voordelen: 
- Het speelveld is hoofdzakelijk toegankelijk vanuit 

de Chaamseweg, hierdoor zal er geen bijkomende 
hinder ontstaan ten aanzien van de Rondeelweg. 

- De uitbreiding sluit aan bij de lintbebouwing langs 
de Chaamseweg, hierdoor kan de open ruimte nog 
maximaal binnendringen tot aan het 
Gemeenteplein (via kerkhof en buurtspeelplein) 

- Er wordt grotendeels gebruik gemaakt van 
percelen die geen effectief landbouwgebruik meer 
kennen, maar eerder in gebruik zijn door 
hobbyland. 

Nadelen: 
- De uitbreiding gebeurt nagenoeg volledig op 

gronden die nog een actief landbouwgebruik 
kennen. 

- Er ontstaat een restruimte tussen de zone voor 
openbaar nut, dagrecreatie en de woningen in 
Rondeelweg.  Hieraan kan mogelijks een positieve 
oplossing voorzien worden door deze te 
bestemmen als zone voor openbaar nut (variant B) 

Nadelen: 
- Het nieuwe speelveld ligt iets meer afgelegen van 

de bestaande kantine (maar wel beter naar zicht 
vanuit kantine) 

- Meer buffering nodig t.o.v. van de woningen in de 
Chaamseweg  

- Er blijft een kleine restruimte over tussen het 
nieuwe speelveld en de bebouwing in 
Chaamseweg.  (dit kan eventueel mee opgenomen 
worden als dagrecreatie of bestemd worden als 
tuinzone) 

 

Er wordt uiteindelijk gekozen om de uitbreiding van de voetbalterreinen te voorzien volgens optie 2 
omdat hierbij het minst gebruik wordt gemaakt van percelen die in actief landbouwgebruik zitten (het 
nieuwe terrein kan gedeeltelijk gerealiseerd worden op percelen die op het moment als hobbyland 
worden gebruikt) en hierdoor ook ruimtelijk de grootste afstand wordt behouden naar actieve 
landbouwbedrijven in de omgeving. 

Bij de verdere uitwerking van het GemRUP is echter geopteerd om het derde oefenveld iets meer naar 
het zuiden op te schuiven.  Volgende elementen kunnen aangegeven worden als motivatie voor deze 
verschuiving: 
• De gemeente Hoogstraten wenst niet over te gaan tot de opmaak van een onteigeningsplan ter 

realisatie van het RUP.  Zij opteert eerder voor een formule waarbij zij de mogelijkheden aanreikt 
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aan de voetbalvereniging om een derde terrein aan te leggen, maar waarbij de vereniging zelf moet 
instaan voor de verwerving. 

• Om een vlotte realisatie van het RUP (en verwerving van de terreinen door de private sector) 
mogelijk te maken wordt best gekozen om het terrein aan te leggen op een groot aaneengesloten 
perceel.  Hierdoor wordt vermeden dat er een oneindige lange procedure ontstaat om alle 
verschillende terreinen aan te werven met het risico dat er een terrein niet kan aangekocht worden 
en bijgevolg het RUP niet kan gerealiseerd worden. 

• Deze verschuiving weinig negatieve gevolgen heeft voor de agrarische macrostructuur.  Omdat de 
terreinen ten noordoosten van het geplande oefenveld op het moment geen agrarische functie meer 
vervullen, deze worden gebruikt als hobbyland, en bijgevolg niet meer behoren tot de agrarische 
macrostructuur, ontstaan er ook geen restpercelen. 

• Er zich tijdens het proces van de opmaak van het RUP een opportuniteit voordeed om gronden aan 
te kopen. 

Er wordt vervolgens geopteerd voor variant A (behoud agrarische bestemming).  Meerle is een kleine 
kern waar, in de toekomst, slechts een kleine bevolkingsaangroei zal plaatsvinden.  Op het huidige 
kerkhof is nog voldoende ruimte aanwezig om de behoeften op middellange en lange termijn op te 
vangen.  Het is binnen de huidige planperiode dan ook niet nodig om hier reeds extra ruimte voor te 
reserveren.  Op deze manier kan de open ruimte ook maximaal doordringen tot op het gemeenteplein. 

Motivatie van de noodzaak voor de uitbreiding van het voetbalterrein 

De huidige voetbalinfrastructuur bestaat uit twee speelvelden en een trapveld (oefenveld).  De twee 
speelvelden zijn volledig voorbehouden voor de voetbalvereniging(en).  Het trapveld wordt gedeeld 
met de jeugdverenigingen KLJ en Chiro.  Dit kan op bepaalde momenten (voornamelijk in weekend 
en vakantieperiodes) voor het nodige ongemak zorgen (indien verschillende verenigingen gelijktijdig 
van het trapveld gebruik willen maken). 

Op de twee terreinen dienen 16 ploegen te spelen (14 jeugdploegen en 2 reserveploegen).  De 
trainingen vinden plaats op woensdagnamiddag en in de week ’s avonds.  Wedstrijden vinden plaats 
tijdens het weekend.  Hierdoor worden beide velden dagelijks gebruikt waardoor ze onvoldoende tijd 
krijgen om zicht te herstellen.  Nu reeds dienen sommige wedstrijden verplaatst te worden naar 
terreinen in de omliggende dorpskernen en gemeenten (waaronder Nederland).  Om de speelvelden 
voldoende kwalitatief te houden en de nodige ruimte te geven aan alle ploegen uit de dorpskern is het 
opportuun dat er een derde oefenveld aansluitend bij de twee bestaande speelvelden wordt aangelegd.  
Op deze manier kunnen de speelvelden tijdens de week minder belast worden en krijgen ze voldoende 
tijd om zicht te herstellen. 

Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor de woningen in de Rondeelweg 

 

De woningen in de Rondeelweg werden in het GRS niet specifiek 
geselecteerd als wooneiland of als woonkorrel.  Vanwege zijn ligging, 
aansluitend op de centrumfuncties, de onmiddellijke relatie tot de andere 
bebouwing in Ulicotenseweg en de aanwezigheid van alle 
nutsvoorzieningen worden de woningen beschouwd als een onderdeel van 
de dorpskern van Meerle.  Er wordt daarom geopteerd om deze woningen 
de bestemming bijzonder woongebied te geven.  Hierdoor kan aan deze 
woningen de nodige rechtszekerheid gegeven worden naar de toekomst en 
worden de ontwikkelingsmogelijkheden eenduidig vastgelegd. 

Om de dynamiek in deze landelijke straat laag te houden wordt enkel geopteerd om de woonfunctie te 
bestendigen en andere functies uit te sluiten.  Het bijzonder woongebied moet tevens geïnterpreteerd 
worden als landelijk woongebied.  Het bestendigen van de woonfunctie op deze locatie mag geen 
negatieve gevolgen mee brengen voor de omliggende actieve landbouwbedrijven. 
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Een duidelijk beleid voor restzones 

 

Rekening houdend met de bestaande perceelsstructuur en de vooropgestelde 
bestemmingen van openbaar nut en recreatie en dagrecreatie met hun 
uitbreidingen zouden er nog een aantal restzones ontstaan.  De restzones 
hebben op het moment een duidelijke tuinfunctie in relatie tot de woningen 
langs de Chaamseweg.  Het is dan ook evident dat deze restpercelen worden 
opgenomen in de woonzone van de Chaamseweg. 

Globale ontwikkelingsschets  
voor het GemRUP 
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RK t^qboqlbqp=

Zoals voorzien in het decreet op het integraal waterbeheer4 wordt het plangebied afgetoetst op zijn 
ligging binnen overstromingsgevoelige gebieden.  Dit gebeurt door raadpleging van de kaarten met de 
aanduiding van de natuurlijke overstroomde gebieden (NOG) en de recent overstroomde gebieden 
(ROG). 

Binnen het plangebied van het GemRUP gemeenteplein Meerle worden geen natuurlijke of recent 
overstroomde gebieden aangeduid.  Er dienen aldus geen specifieke maatregelen getroffen worden om 
eventuele overstromingsrisico’s op te lossen. 

Om ook in de toekomst het gebied van overstromingen te vrijwaren zal bij de opmaak van het 
GemRUP de nodige aandacht gaan naar maatregelen rond waterhuishouding (vb. waar mogelijk 
verhardingen vermijden, zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen toepassen, de verordening 
van het Vlaams gewest inzake hemelwater toepassen…) 

SK j^^qobdbibk=qbo=ob^ifp^qfb=

De meeste gronden van de zone voor openbaar nut en recreatie en dagrecreatie zijn reeds in eigendom 
van de gemeente.  Hieraan dienen geen specifieke maatregelen voor realisatie gekoppeld te worden. 

Enkel de gronden waar de uitbreiding van de zone voor dagrecreatie dient te gebeuren (realisatie van 
een derde voetbalplein) dienen nog verworven te worden.  De gemeente wenst op korte termijn niet 
over te gaan tot de opmaak van een onteigeningsplan, maar zal de gronden in der minne proberen te 
verwerven. 

Om de bestaande rechtszekerheid van de bewoners te behouden worden de bestaande verkavelingen in 
Rondeelweg en Chaamseweg niet opgeheven. 

TK orfjqb_^i^kp=

Bestemming Huidige oppervlakte 
conform gewestplan 

Nieuwe oppervlakte 
conform GemRUP 

Verschil 

Woongebied 1,86 ha 2,18 ha + 0,32 ha 

Openbaar nut 0,84 ha 3,18 ha + 2,34 ha 

(Dag)recreatie 1,46 ha 3,75 ha + 2,29 ha 

Agrarisch gebied 4,95 ha 0,00 ha - 4,95 ha 

Totaal: 9,11 ha 9,11 ha  

 

 

                                                      
4  Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, decreet betreffende het integraal waterbeleid, 18 juli 2003. 
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UK qlbif`eqfkd=_fg=ab=sboloabkbkab=pqbabk_lrthrkafdb=sllop`eofcqbk=bk=lm=qb=ebccbk=sllop`eofcqbk=

^oq=NK wlkb=sllo=lmbk_^^o=krq=jbboib= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977: 
- Woongebieden met cultureel, historische en of esthetische waarde 

(0101) 
- Agrarisch gebieden (0900) 
- Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (0200) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 De zone wordt bestemd in functie van de bestaande 
voorzieningen die er nu aanwezig zijn.  Dit houdt een 
gemengde zone in van gemeenschapsvoorzieningen (scholen, 
begraafplaats, brandweer…) en recreatie (KLJ, 
handboogschieten, buurtspeelplein….) 

De zone heeft tot doel deze functie op hun huidige locatie te 
behouden, te laten uitbreiden en indien nodig nieuwe functies 
inzake openbaar nut en recreatie op schaal van de woonkern 
van Meerle op te vangen. 

Behoud van volgende openbare 
nutsfuncties en recreatie: 
- Basisschool de Klimtoren 
- Begraafplaats 
- Bibliotheek, post, brandweer 
- Jeugdlokalen, speelplein, 

staande wip 
- Parochiecentrum 

^êí=NKMN wçåÉ=îççê=çéÉåÄ~~ê=åìí=Éå=êÉÅêÉ~íáÉ=
§1.  Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen en voor dagrecreatieve infrastructuur op het 
schaalniveau van de woonkern Meerle 

 Omdat de verschillende functies vandaag reeds verweven met 
elkaar voorkomen wordt er niet geopteerd om een gemengde 
zone voorop te stellen en de functies niet strikt te scheiden.  
Dit geeft voldoende mogelijkheden om de huidige behoefte en 
de toekomstige behoefte op te vangen.  Een gemengde zone 
geeft ook meer flexibiliteit in het herschikken van de functies. 

Om een duidelijke overgang te maken naar het achterliggende 
open ruimtegebied en de relatie met het dorpscentrum te 

Pleinwand aan Gemeenteplein. 

Overgang naar open ruimte. 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Voor het plaatsen van gebouwen binnen de zone gelden volgende regels: 
- 9 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, 

(max. 3 bouwlagen) in de eerste zone van 80 meter gerekend vanuit de 
zonegrens grenzend aan het Gemeenteplein; 6 meter (max. 2 
bouwlagen) over een zone van 10 meter indien de gebouwen aansluiten 

R 
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op art. 3.01 zone voor wonen Chaamseweg. 
- 9 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, 

(max. 3 bouwlagen) op de percelen 206e en 206f in de eerste zone van 
100 meter gerekend vanuit de zonegrens grenzend aan het 
Gemeenteplein. 

- 3,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de 
goot, in de rest van de zone en, in geval van hellend dak, een max. 
nokhoogte van 4,5 m. 

- op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst 

BOUWHOOGTE 

 

behouden worden er beperkingen opgelegd naar de bebouwing 
toe.  Zo wordt er voorzien in een hoge bebouwing aansluitend 
bij het Gemeenteplein (behouden van een pleinwand) en wordt 
er enkel voorzien in een kleinschalige bebouwing in het 
achterliggende deel (nadruk dient hier meer te liggen op de 
open ruimtefuncties) 

BEBOUWINGSPERCENTAGE 

 

De eerste zone van 80 meter gerekend vanuit de zonegrens grenzend aan het 
Gemeenteplein, en 100 m voor de percelen 206e en 206f, mag voor max. 75 
% worden volgebouwd. 

In de rest van de zone bedraagt de bebouwingsindex max. 25 %. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua 
materiaalgebruik en architectuur te gebeuren: 
- In overeenstemming met het overheersend karakter en 

verschijningsvorm van de bestaande bebouwing in de dorpskern 
langsheen Gemeenteplein en Rondeelweg. 

- Vrij, maar met bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit, in de 
achterliggende zone (gerekend vanaf 50 meter uit de zonegrens met het 
Gemeenteplein) 

Langs het gemeenteplein dient een hellend dak voorzien te worden.  De nok 
van het dak ligt evenwijdig met het gemeenteplein.  De dakhelling bedraagt 
min. 45° en max. 60 °  In de achterliggende zone is de dakvorm vrij.  De 
nok ligt max. 6 meter boven de bovenkant van de goot. 

 Er dient in de zone een goede mengeling tussen bebouwing, 
verharde ruimten en groene ruimte bekomen worden.   

Naast het opvangen van de gemeenschapsvoorzieningen en 
recreatieve infrastructuur kan een beperkt deel van het terrein 

Beperken verharde oppervlakte. 

Inrichting als groene ruimte. 

Inrichting van het terrein 

Binnen de zone mogen er maximaal 50 parkeerplaatsen aangelegd worden. 

Max. 25 % van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  



 ARCADIS Gedas NV Projectnummer: 004339
  
   
 

Bestand: s:\rup\hoogstraten\rup_16_gemeenteplein meerle-4339\rapporten\4339-rap-016d.doc april 2006 
Dossier: RUP nr. 16 Gemeenteplein Meerle Stad Hoogstraten - Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – Versie D Pagina 23 van 49 

verhard worden in functie van parking, speelvelden, 
speelplaats, paden, terrassen….  De overige ruimte dient 
zoveel mogelijk als een groene omgeving ingericht te worden.  
Hierbij wordt het gebruik van streekeigen groen 
vooropgesteld. 

Hiervoor dienen waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 

De niet bebouwde en niet verharde ruimten worden ingericht als groene 
ruimte.  De groene ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt 
aangevuld met streekeigen struiken en bomen zoals opgenomen in de 
beplantingslijst in bijlage. 

 De groenbuffer heeft tot doel om een aantal delen van de zone 
af te schermen van de aanpalende functies.  Dit kan tot doel 
hebben om hinderlijke gevolgen vanuit de zone te bufferen 
naar aanpalende functie (vb. omliggende woningen) of om de 
rust in delen van de zone te behouden en deze af te schermen 
van hinderlijke aspecten die kunnen voortkomen uit de 
omgeving. 

Aanplanten van een groene buffer 
langs de begraafplaats om de 
sereniteit van de plek te waarborgen. 

^êí=NKMO wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

§1.  Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee 
bestemmingen.  Het is een zone bestemd voor groen en visuele en 
geluidsbuffering. 

§2.  De buffer wordt aangelegd met een minimale breedte van 5 m. 

De bufferzone wordt ingericht met streekeigen beplanting, waarbij een 
maximale schermfunctie moet worden nagestreefd.  Om deze afschermende 
functies te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur 
hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, heestermassieven 
en hoogstammig groen. 

 De realisatie en het beheer van de buffers valt ten koste van de 
terreinbeheerders, tenzij anders afgesproken met de gemeente. 

De gemeente kan aan het afleveren van de stedenbouwkundige 
vergunning voorwaarden of lasten koppelen om de realisatie 
van de buffers af te dwingen. 

Realisatie van de buffer §3.  De buffer maakt deel uit van de zone voor openbaar nut en recreatie.  
Hij wordt aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of door de 
eigenaar van het perceel die niet onder het terreinbeheer valt. 

 Deze zone heeft de bedoeling om het gemeenteplein te 
bestemmen als openbaar plein. 

Bij een herinrichting van het plein dient een minimale 
groenaanleg voorzien te worden. 

Behoud plein met 
parkeervoorzieningen voor 
nutsvoorzieningen 

Minimale groenaanleg. 

^êí=NKMP wçåÉ=îççê=çéÉåÄ~~ê=éäÉáå=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud en de (her)aanleg van het 
Gemeenteplein.  Minimum 10 % van de zone dient ingericht te worden met 
groen bestaande uit hoogstammen, heesters, gazon, bloembedden… 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen – waarvan volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van het openbaar plein 

zijnde niet-limitatief: 
- verwijderen en plaatsen van verhardingen 
- rooien van bomen 

GB 

OP 
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- verplaatsen van beelden, monumenten 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse 

nutsleidingen 
3° Het afbreken van bestaande constructies 
4° De aanleg van parkeerplaatsen 
5° De aanleg en plaatsing van groenstroken, beplanting, straatmeubilair… 

 Om de ontsluiting van de zone voor openbaar nut en recreatie 
te kunnen garanderen worden de twee bestaande 
ontsluitingswegen behouden.  In functie van de inrichting van 
de zone en een optimaal ruimtegebruik kan de effectieve 
ligging aangepast worden. 

Behoud bestaande ontsluitingswegen ^êí=NKMQ dÉÄáÉÇëçåíëäìáíáåÖëïÉÖ=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige 
ontsluitingswegen.  De lijn is een symbolische weergave van de ligging van 
deze wegen.  De wegen mogen verlegd worden in functie van de inrichting 
van de zone voor openbaar nut en recreatie. 

§2.  De wegen dienen voorzien te zijn van een minimale breedte van 4 
meter en mogen verhard worden. 
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^oq=OK wlkb=sllo=ob`ob^qfb=jbboib= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977: 
- Agrarisch gebieden (0900) 
- Gebieden voor dagrecreatie (0401) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 De zone is bestemd voor het behoud en de ontwikkeling van 
de lokale voetbalvereniging KFC Meerle.. 

De bestemming dient ruimte te voorzien voor de ontwikkeling 
van drie volwaardige voetbalterreinen, met de mogelijkheid 
om hierlangs een kleine tribune op te richten, een oefenveld en 
een clublokaal met kleedkamers, sanitair en kantine.  

Daarnaast dient de bestemming ook open te staan voor nieuwe 
dagrecreatieve functies op schaal van de dorpskern van 
Meerle. 

Mogelijkheden voor dagrecreatieve 
functies. ^êí=OKMN wçåÉ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud en de ontwikkeling en voor de 
opvang van dagrecreatieve functies. 

 Binnen de recreatiezone is er een behoefte om naast de 
speelvelden overdekte staantribunes te voorzien voor 
(reserve)spelers, trainers en toeschouwers.  Per speelveld 
wordt een oppervlakte van maximaal 150 m² voorzien voor de 
plaatsing van één of meerdere staantribunes. 

Staantribunes langs speelvelden. §2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Binnen de zone mogen er overdekte staantribunes worden opgericht met een 
maximale grondoppervlakte van 150 m² per speelveld  Het is toegestaan om 
de maximumoppervlakte te verdelen over meerdere staantribunes.  De 
maximale hoogte van de overkapping bedraagt 4 meter.  De dakvorm is vrij. 

 Binnen de zone dient voldoende ruimte voorzien te worden 
voor de aanleg van verharding voor toegangswegen, paden en 
terrassen.  De zone dient echter overwegend een groen 
karakter te behouden, daarom wordt de te verharde 
oppervlakten beperkt in oppervlakte.  Er wordt vooropgesteld 
dat 5 % van het totale gebied (of ca. 2000 m²) voldoende moet 
zijn om deze verhardingen te realiseren. 

Beperkte verharding. Inrichting van het terrein 

Max. 5 % van de oppervlakte mag verhard worden voor de realisatie van het 
toegangswegen, paden, terrassen…  Hiervoor dienen waterdoorlatende 
materialen gebruikt te worden. 

De niet bebouwde en niet verharde ruimten worden ingericht als groene 
ruimte.  De groene ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt 
aangevuld met streekeigen struiken en bomen zoals opgenomen in de 
beplantingslijst in bijlage.  Binnen deze zones kunnen ook werken 
uitgevoerd worden in functie van de waterhuishouding van het gebied. 

D 
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(in overdruk) 

  ^êí=OKMO wçåÉ=îççê=éä~~íëáåÖ=î~å=êÉÅêÉ~íáÉîÉ=
ÖÉÄçìïÉå=

§1.  De zone is bestemd voor het plaatsen van recreatieve gebouwen. 

 De ruimtebehoeften voor het clublokaal voor de voetbal 
vereniging KFC Meerle worden als volgt berekend: 

6 kleedkamers voor spelers= 6 x 25 m²= 150 m² 
1 kleedkamer voor scheidsrechter = 10 m² 
sanitair = 50 m² 
bergruimte = 50 m² 
kantine = (op eerste verdieping) = 200 m² 

Dit geeft een totale vloeroppervlakte van ca. 460 m². 

Ook voor de vestiging van andere dagrecreatieve activiteiten 
dient de mogelijkheid open gelaten te worden om een 
clublokaal op te richten.  Voor deze eventuele vestiging wordt 
eveneens de mogelijkheid voorzien om een lokaal met een 
max. vloeroppervlakte van 500 m² op te richten. 

Om duurzaam om te springen wordt de voorkeur gegeven aan 
gebouwen met twee verdiepingen of een max. 
grondoppervlakte van 500 m² voor twee gebouwen. 

Twee clublokaal met een max. 
grondoppervlakte van 500 m² 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Binnen de zone kunnen er twee recreatieve gebouwen geplaatst worden.  De 
gebouwen dienen aan volgende voorwaarden te voldoen: 
- Max. twee bouwlagen 
- Het gebouw mag deels onder het maaiveld worden gebouwd 
- 4,5 meter kroonlijsthoogte 
- Op minimum 3 m van de perceelsgrens geplaatst 
- Een maximale grondoppervlakte van 500 m² voor de twee gebouwen 
- De dakvorm is vrij op voorwaarde dat de dakhelling niet meer dan 45° 

bedraagt.  Gebogen daken worden gevormd binnen de maximaal 
opgegeven dakhelling. 

- De gevels worden uitgevoerd in duurzame gevelmaterialen.  
Betonplaten, geprofileerde staalplaten en cellenbeton zijn niet 
toegelaten. 

 Om tijdens de wedstrijdmomenten de parkeerdruk te kunnen 
opvangen dient er voorzien te worden in minimale 
parkeervoorzieningen.  Dit om te vermijden dat de 
parkeerdruk op het openbaar domein wordt afgewimpeld. 

De minimale parkeervoorzieningen worden als volgt 
berekend: 5 wagens per gastploeg x drie speelvelden = 15 
wagens.  Omdat sommige ploegen ook met een autobus 
komen wordt voorzien dat één parkeerplaats voor autobus 
moet voorbehouden worden.  Hierbij worden nog minimaal 5 
wagens voorzien voor eigen spelers.  Vermits het een lokale 
ploeg is voor de dorpskern van Meerle wordt er vanuit gegaan 
dat het gros van de spelers en de supporters met de fiets naar 
het speelterrein komt.  Daarom wordt ook het maximaal aantal 
parkeerplaatsen beperkt.  Vanuit een duurzaam 
mobiliteitsbeleid is het gewenst om alternatieve 
vervoersmiddelen te promoten. 

Minimale en maximale 
parkeervoorzieningen. ^êí=OKMP wçåÉ=îççê=é~êâáåÖ=

Binnen deze zone dienen minimaal 20  en maximaal 100 parkeerplaatsen 
voorzien te worden voor wagens en minimaal 1 parkeerplaats voor een 
autobus. 

De parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden in waterdoorlatende 
materialen. 

De niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene 
ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen 
struiken en bomen zoals opgenomen in de beplantingslijst in bijlage.  
Binnen deze zones kunnen ook werken uitgevoerd worden in functie van de 
waterhuishouding van het gebied. 
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 De groenbuffer heeft tot doel om de recreatieve activiteiten 
met een groene buffer van streekeigen groen af te schermen 
van de aanpalende woningen in de Chaamseweg en van het 
kerkhof. 

De aanleg van de groenbuffer wordt eveneens gebruikt om het 
voetbalterrein landschappelijk te integreren in de open ruimte 
(overgang tussen recreatiegebied en agrarisch gebied) 

Aanplanten van een groene buffer 
langs de recreatiezone om eventuele 
visuele hinder naar omwonende tot 
een minimum te beperken en de 
recreatiezone landschappelijk te 
integreren in de open ruimte. 

^êí=OKMQ wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

§1.  Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee 
bestemmingen.  Het is een zone bestemd voor groen en visuele en 
geluidsbuffering. 

Binnen deze buffer zijn volgende constructies toegelaten, voor zover 
geïncorporeerd in een overwegend groene omgevingsaanleg: 

- Eventuele plaatselijke doorkruising van wegenis t.b.v. een langzaam 
verkeersverbinding met een maximale breedte van 3 meter. 

§2.  De buffer wordt aangelegd met een minimale breedte van 5 m. 

De bufferzone wordt ingericht met streekeigen beplanting, waarbij een 
maximale schermfunctie moet worden nagestreefd.  Om deze afschermende 
functies te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur 
hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, heestermassieven 
en hoogstammig groen. 

Eventuele verhardingen dienen het hemelwater maximaal te laten 
doordringen in de ondergrond door gebruik van aangepaste materialen of 
afleiding naar de onverharde delen, tenzij dit vanuit andere regelgeving niet 
is toegestaan. 

 De realisatie en het beheer van de buffers valt ten koste van de 
terreinbeheerders, tenzij anders afgesproken met de gemeente. 

De gemeente kan aan het afleveren van de stedenbouwkundige 
vergunning voorwaarden of lasten koppelen om de realisatie 
van de buffers af te dwingen. 

Realisatie van de buffer §3.  De buffer maakt deel uit van de zone voor dagrecreatie.  Hij wordt 
aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder. 

 
 

(symbolisch) 

Behouden van de bestaande buurtweg nr. 22, welke instaat 
voor de verbinding van Rondeelweg met Chaamseweg.  Deze 
buurtweg heeft eveneens een belangrijke ontsluitende functie 
voor de voetbalactiviteiten. 

Behouden van de bestaande servitudeweg voor de ontsluiting 
van de achterliggende landbouwpercelen.  Deze weg staat 
eveneens in voor een langzaam verkeersverbinding tussen 

Behoud huidige buurtweg nr. 22 

Verleggen van de bestaande 
servitudeweg. 

Behoud verbinding tussen 
(Chaamseweg) zone voor recreatie 
en zone voor openbaar nut en 

^êí=OKMR i~åÖò~~ã=îÉêâÉÉêëïÉÖÉå=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige buurtweg nr. 22, 
voor het verleggen van de servitudeweg en het behoud van de verbinding 
tussen de zone voor recreatie (art. 2) en de zone voor openbaar nut en 
recreatie (art. 1).  De lijn is een symbolische weergave van de ligging van 
deze wegen.  De wegen mogen verlegd worden in functie van de inrichting 

GB 



 ARCADIS Gedas NV Projectnummer: 004339
    
 

april 2006 Bestand: s:\rup\hoogstraten\rup_16_gemeenteplein meerle-4339\rapporten\4339-rap-016d.doc 
Pagina 28 van 49 Dossier: RUP nr. 16 Gemeenteplein Meerle Stad Hoogstraten - Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – Versie D 

Elsakker en Chaamseweg. 

Behoud van de verbinding tussen de zone voor openbaar nut 
en recreatie en de zone voor recreatie.  Op deze manier kan er 
een verbinding gerealiseerd worden tussen Chaamseweg en 
Gemeenteplein. 

recreatie (Gemeenteplein). van de zone voor dagrecreatie.  De langzaam verkeerswegen mogen niet in 
de groenbuffer aangelegd worden. 

De weg is hoofdzakelijk bestemd voor langzaam verkeer, 
landbouwvoertuigen en hulpdiensten. 

§2.  De wegen dienen voorzien te zijn van een minimale breedte van 3 
meter en mogen slechts verhard worden met twee stroken van max. 0,5 m 
breed (zgn. tweespoorwegen). 
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^oq=PK wlkb=sllo=tlkbk= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977: 
- Woongebieden met cultureel, historische en of esthetische waarde 

(0101) 
- Agrarisch gebieden (0900) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 De woningen in Chaamseweg behouden hun bestemming als 
woongebied.  De bestaande woonzone, zoals voorzien op het 
gewestplan wordt naar de toekomst toe beperkt tot 
woongebied bedoeld voor ééngezinswoningen.  Beperkte 
nevenfuncties zijn mogelijk (kantoorruimten, praktijkruimten, 
opslagplaats) voor zover deze horen bij de beroepsbezigheid 
van de bewoner van de woning en voor zover de woonfunctie 
primeert. 

Bedrijfsgebouwen voor productiebedrijvigheid, 
landbouwbedrijven of para-agrarische bedrijven worden niet 
toegelaten omdat er in het woongebied van de Chaamseweg 
onvoldoende bufferingsmogelijkheden zijn t.o.v. de 
omliggende woonzone. 

Ook handelszaken worden niet toegelaten omdat deze eerder 
thuishoren in het kerngebied van Meerle (Kerkstraat). 

Bestemmen van restzones, die nu 
reeds gebruikt worden als tuin als 
woongebied. 

Beperken van de huidige 
woonfunctie van het gewestplan 
inzake handel, bedrijvigheid, 
landbouwbedrijven… en 
meergezinswoningen. 

^êí=PKMN tççåÖÉÄáÉÇ=`Ü~~ãëÉïÉÖ=

§1.  De zone is bestemd voor de bestaande woonfunctie en nieuwe 
woonkavels, en bijhorende woningbijgebouwen, tuinaanleg en 
tuinconstructies. 

Max. één ééngezinswoning per perceel is toegelaten, voorzover het perceel 
paalt aan een uitgeruste weg. 

Een kantoor of dienstenfunctie is mogelijk als complementaire nevenfunctie 
in de woning, voor zover: 
- De complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 

100 m² beslaat 
- De woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire 

functie 
Binnen de zone zijn bijgebouwen of constructies (zijnde tuinbergingen of 
garages) mogelijk met een maximale oppervlakte van 75 m². 

 Er wordt slechts een beperkte verdichting nagestreefd binnen 
dit woongebied, teneinde het bestaande landelijke en groene 
karakter te behouden. 

Een omvorming van bestaande open bebouwing naar halfopen 
bebouwing kan aanvaard worden.  De omvorming van 
ééngezinswoningen naar meergezinswoningen wordt niet 
voorzien. 

 §2.  Inrichting 

Percelering 

Open of halfopen bebouwing. 

In geval van halfopen bebouwing hebben de percelen een breedte van 
minimaal 9 meter en maximaal 12.  Bij open bebouwing bedraagt de breedte 
van de percelen minimaal 15 meter en maximaal 20 meter. 
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 De woningen blijven grotendeels hun huidige mogelijkheden, 
zoals voorzien in de gewestplanbestemming behouden.  Deze 
mogelijkheden moeten echter louter in functie van 
ééngezinswoningen en een eventuele bijhorende nevenfunctie 
gezien worden. 

 Bebouwing en constructies 

Open of halfopen bebouwing binnen volgende beperkingen: 
- minimale voorgevelbreedte van 6 m. 
- de diepte van de bouwstrook bedraagt: 

- op de gelijkvloerse verdieping: maximaal 17 m. 
- op de eerste verdieping: maximaal 13 m. 
- dakbasis: maximum 9 m 

- kroonlijsthoogte min. 3 en max. 6 m 
Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één 
onderdakse bouwlaag. 

- de dakvorm is vrij met een maximale dakhelling van 60°; de nok ligt 
max. 6 meter boven de bovenkant van de goot; ingeval van hellende of 
gebogen daken dient de nok van het dak evenwijdig met de bouwlijn te 
liggen 

- bij gekoppelde bebouwing dienen de gebouwen, de dakhelling en de 
dakvorm aan te sluiten op het gebouw waar reeds een wachtgevel 
aanwezig is 

Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 
- min. 8 m t.o.v. de rooilijn, behoudens bestaande toestand en voor zover 

niet geslagen door een rooilijn. 
- min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens, voor gekoppelde 

bebouwing enkel t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens waar geen 
wachtgevel voorzien is. 

- binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste 
kavelgrens bij percelen die minder dan 35 m diep zijn. 

Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 3 m van de 
perceelsgrens geplaatst, mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval 
van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 m.  Anders gelden de 
afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

 Bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen kan binnen de 
opgelegde bouwzones en de maximale afmetingen die hieraan 
verbonden zijn. 

De gebouwen dienen zich qua materiaalgebruik en 
architectuur in te passen in de omgeving. 

De bestaande verkaveling blijven behouden en krijgen 
voorrang op het voorschrift dat wordt uitgewerkt in het RUP, 
tenzij ze na verloop van tijd komen te vervallen. 

 Bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen kan gebeuren voor zover aan 
de hoger genoemde voorwaarden voldaan wordt. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua 
materiaalgebruik en architectuur te gebeuren in overeenstemming met het 
overheersend karakter en verschijningsvorm van de bestaande bebouwing 
langsheen Chaamseweg. 
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 Vanuit het oogpunt integraal waterbeheer wordt de te 
verharden oppervlakte beperkt tenzij waterdoorlatende 
materialen worden gebruikt. 

Verder dient de sectorale regelgeving terzake toegepast. 

Aandacht voor waterbeheersing Inrichting van het terrein 

Max. 20 % van de niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag met 
waterdoorlatende materialen verhard worden t.b.v. toegang tot de woning, 
oprit, terras, tuinpaden… 

 De bestaande woningen in Rondeelweg krijgen een 
bestemming als bijzonder woongebied bedoelt voor 
ééngezinswoningen.  Beperkte nevenfuncties zijn mogelijk 
(kantoorruimten, praktijkruimten, opslagplaats) voor zover 
deze horen bij de beroepsbezigheid van de bewoner van de 
woning en voor zover de woonfunctie primeert. 

Bedrijfsgebouwen voor productiebedrijvigheid, zijn niet 
toegelaten, aangezien deze thuishoren op een lokaal 
bedrijventerrein, en in het bijzonder woongebied onvoldoende 
bufferingsmaatregelen t.o.v. aanpalende woningen kunnen 
voorzien worden. 

Ook landbouwbedrijfsgebouwen zijn niet toegelaten, enkel 
beperkte constructies i.f.v. hobbylandbouw horende bij de 
woonfunctie op hetzelfde of aanpalende perceel. 

Maximaal behoud bestaande 
woningen 

Behoud van voldoende 
woonomgevingskwaliteit 

^êí=PKMO _áàòçåÇÉê=ïççåÖÉÄáÉÇ=oçåÇÉÉäïÉÖ=

§1.  De zone is bestemd voor (bestendiging van) de bestaande woonfunctie 
en nieuwe woonkavels op restpercelen, en bijhorende woningbijgebouwen, 
tuinaanleg en tuinconstructies. 

Max. één ééngezinswoning per perceel is toegelaten, voorzover het perceel 
paalt aan een uitgeruste weg. 

Een kantoor of dienstenfunctie is mogelijk als complementaire nevenfunctie 
in de woning, voor zover: 
- De complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 

100 m² beslaat 
- De woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire 

functie 
Binnen de zone zijn bijgebouwen of constructies (zijnde tuinbergingen of 
garages) mogelijk met een maximale oppervlakte van 75 m². 

 Er wordt geen verdichting nagestreefd binnen deze 
woninggroep.  Teneinde het landelijk karakter te behouden en 
de huidige kwaliteiten van de woonomgeving te behouden 
wordt een verdere opsplitsing van percelen tegengegaan en 
dient de open bebouwing behouden te blijven. 

Behoud van voldoende 
omgevingskwaliteit 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De percelen moeten een minimale breedte van 20 m hebben, behoudens 
bestaande toestand. 

Bebouwing en constructies 

Open bebouwing met een minimale voorgevelbreedte van 6 m.  De diepte 
van de bouwstrook bedraagt maximaal 17 m. 
Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 
- Min. 6 m t.o.v. de voorste perceelsgrens, behoudens bestaande toestand 

en voor zover niet geslagen door een rooilijn 
- Min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens 
- Binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste 

kavelgrens bij percelen die minder dan 35 m diep zijn. 
Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 3 m van de 
perceelsgrens geplaatst, mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval 

BW 
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van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 m.  Anders gelden de 
afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

 De woningen krijgen de nodige instandhoudings, uitbreidings- 
en aanpassingsmogelijkheden.  Deze mogelijkheden moeten 
evenwel louter in functie van ééngezinswoningen en een 
eventuele bijhorende nevenfunctie gezien worden.  Daarom 
wordt het maximaal volume van de woning en 
woningbijgebouwen beperkt tot 1.000 m³.  De eventuele 
opslagruimte en/of constructies voor hobbylandbouw worden 
niet meegerekend in de bepaling van dit maximaal volume, 
andere woningbijgebouwen wel. 

De gebouwen dienen zich qua materiaalgebruik en 
architectuur in te passen in de omgeving. 

De bestaande verkaveling blijven behouden en krijgen 
voorrang op het voorschrift dat wordt uitgewerkt in het RUP, 
tenzij ze na verloop van tijd komen te vervallen. 

Maximaal behoud bestaande 
woningen 

De bestaande woningen kunnen verbouwd of herbouwd worden op dezelfde 
plaats binnen het bestaand bouwvolume.  Bij nieuwbouw, uitbreiding op de 
huidige locatie of herbouwen op een gewijzigde plaats dient het 
bouwvolume van de woning met inbegrip van de woningbijgebouwen 
beperkt te blijven tot 1.000 m³. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua 
materiaalgebruik en architectuur te gebeuren in overeenstemming met het 
overheersend karakter en verschijningsvorm van de bestaande bebouwing 
langsheen Rondeelweg. 

De bouwhoogte bedraagt max. 6 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan 
de bovenkant van de goot.  (Maximaal twee volle bouwlagen, met 
bijkomend eventueel één onderdakse bouwlaag.) 

De dakvorm is vrij. De nok van het dak ligt max. 6 meter boven de 
bovenkant van de goot. 

 Vanuit het oogpunt integraal waterbeheer wordt de te 
verharden oppervlakte beperkt tenzij waterdoorlatende 
materialen worden gebruikt. 

Verder dient de sectorale regelgeving terzake toegepast. 

Aandacht voor waterbeheersing Inrichting van het terrein 

Max. 20 % van de niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag met 
waterdoorlatende materialen verhard worden t.b.v. toegang tot de woning, 
oprit, terras, tuinpaden… 
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^oq=QK db_fba=jbq=`riqrobbiI=efpqlofp`eb=lc=bpqebqfp`eb=
t^^oab=

Opgeheven voorschriften 

-  

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 

 

(overlay) 

De zone geeft aan in welk gebied er bijkomende voorwaarden 
kunnen opgelegd worden betreffende beeldkwaliteit met het 
doel om de culturele, historische of esthetische waarde van het 
dorpscentrum van Meerle te vrijwaren. 

De lijn op het RUP is een combinatie van de afbakeningslijn 
van het beschermd dorpsgezicht en van de afbakening van de 
zone voor cultureel, historische of esthetische waarde op het 
gewestplan. 

Vastleggen van een zone waar 
bijkomende voorwaarden kunnen 
opgelegd wordt ter behoud van de 
culturele, historische of esthetische 
waarde van de omgeving. 

Aan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor werken en 
handelingen binnen deze zone dient steeds een advies van de afdeling 
monumenten en landschappen gevoegd te worden.  Voor zover deze 
aanvraag betrekking heeft op terreinen of gebouwen die niet beschermd zijn 
als monument, dorpsgezicht en of landschap is dit advies als richtinggevend 
te beschouwen voor de vergunninglenende overheid.  In alle andere gevallen 
is het advies bindend, zoals voorgeschreven in de wetgeving die op de 
beschermingen betrekking heeft. 
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abbi=OW sboloabkbka=do^cfp`e=mi^k=

dbjorm=koK=NSW=dbjbbkqbmibfk=jbboib=

Provincie Antwerpen 
Stad Hoogstraten 

Voorontwerp Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Verordenend Grafisch Plan (in bijlage) 
 
 
Dit plan werd opgesteld door één of meerdere erkende Ruimtelijk Planners: 

 

 

 

Bart Antheunis 

  

 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Eduard Palmans 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

De gemeenteraad van Hoogstraten bevestigt dat onderhavig plan  
ter inzage van het publiek werd neergelegd gedurende het openbaar onderzoek  

 
van ……………………. tot …………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Eduard Palmans 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Eduard Palmans 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 





 ARCADIS Gedas NV Projectnummer: 004339  
   
 

Bestand: s:\rup\hoogstraten\rup_16_gemeenteplein meerle-4339\rapporten\4339-rap-016d.doc april 2006 
Dossier: RUP nr. 16 Gemeenteplein Meerle Stad Hoogstraten - Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – Versie D Pagina 37 van 49 

abbi=PW sboloabkbkab=pqbabk_lrthrkafdb=sllop`eofcqbk=

dbjorm=koK=NSW=dbjbbkqbmibfk=jbboib=

Provincie Antwerpen 
Stad Hoogstraten 

Voorontwerp Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
 
 
Dit plan werd opgesteld door één of meerdere erkende Ruimtelijk Planners: 

 

 

 

Bart Antheunis 

  

 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Eduard Palmans 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

De gemeenteraad van Hoogstraten bevestigt dat onderhavig plan  
ter inzage van het publiek werd neergelegd gedurende het openbaar onderzoek  

 
van ……………………. tot …………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Eduard Palmans 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Eduard Palmans 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 
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^oq=NK wlkb=sllo=lmbk_^^o=krq=jbboib=

 
 

^êí=NKMN wçåÉ=îççê=çéÉåÄ~~ê=åìí=Éå=êÉÅêÉ~íáÉ=

§1.  Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en voor dagrecreatieve infrastructuur op het schaalniveau van de woonkern 
Meerle. 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Voor het plaatsen van gebouwen binnen de zone gelden volgende regels: 
- 9 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, (max. 3 bouwlagen) 

in de eerste zone van 80 meter gerekend vanuit de zonegrens grenzend aan het 
Gemeenteplein, 6 meter (max. 2 bouwlagen) over een zone van 10 meter indien de 
gebouwen aansluiten op art. 3.01 zone voor wonen Chaamseweg. 

- 9 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, (max. 3 bouwlagen) 
op de percelen 206e en 206f in de eerste zone van 100 meter gerekend vanuit de zonegrens 
grenzend aan het Gemeenteplein. 

- 3,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, in de rest van de 
zone en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 m. 

- op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst 
De eerste zone van 80 meter gerekend vanuit de zonegrens grenzend aan het Gemeenteplein, en 
100 m voor de percelen 206e en 206f, mag voor max. 75 % worden volgebouwd. 

In de rest van de zone bedraagt de bebouwingsindex max. 25 %. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren: 
- In overeenstemming met het overheersend karakter en verschijningsvorm van de bestaande 

bebouwing in de dorpskern langsheen Gemeenteplein en Rondeelweg. 
- Vrij, maar met bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit, in de achterliggende zone 

(gerekend vanaf 50 meter uit de zonegrens met het Gemeenteplein) 
Langs het gemeenteplein dient een hellend dak voorzien te worden.  De nok van het dak ligt 
evenwijdig met het gemeenteplein.  De dakhelling bedraagt min. 45° en max. 60 °  In de 
achterliggende zone is de dakvorm vrij. De nok ligt max. 6 meter boven de bovenkant van de 
goot.  
 

 

BOUWHOOGTE 

 

BEBOUWINGSPERCENTAGE 

 

R 
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Inrichting van het terrein 

Binnen de zone mogen er maximaal 50 parkeerplaatsen aangelegd worden. 

Max. 25 % van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  Hiervoor dienen 
waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 

De niet bebouwde en niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene 
ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen struiken en bomen 
zoals opgenomen in de beplantingslijst in bijlage. 

 

 
^êí=NKMO wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

§1.  Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee bestemmingen.  Het is een 
zone bestemd voor groen, visuele buffering en geluidsbuffering. 

§2.  De buffer wordt aangelegd met een minimale breedte van 5 m. 

De bufferzone wordt ingericht met streekeigen beplanting, waarbij een maximale schermfunctie 
moet worden nagestreefd.  Om deze afschermende functies te kunnen vervullen moet de 
beplanting een dichte structuur hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, 
heestermassieven en hoogstammig groen. 

§3.  De buffer maakt deel uit van het de zone voor openbaar nut en recreatie.  Hij wordt aangelegd en 
beheerd door de terreinbeheerder of door de eigenaar van het perceel die niet onder het 
terreinbeheer valt. 

 

 
^êí=NKMP wçåÉ=îççê=çéÉåÄ~~ê=éäÉáå=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud en de (her)aanleg van het Gemeenteplein.  Minimum 10 % 
van de zone dient ingericht te worden met groen bestaande uit hoogstammen, heesters, gazon, 
bloembedden… 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen – waarvan 
volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van het openbaar plein zijnde niet-limitatief: 

- verwijderen en plaatsen van verhardingen 
- rooien van bomen 
- verplaatsen van beelden, monumenten 

2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse nutsleidingen 
3° Het afbreken van bestaande constructies 
4° De aanleg van parkeerplaatsen 
5° De aanleg en plaatsing van groenstroken, beplanting, straatmeubilair… 

 

 
^êí=NKMQ dÉÄáÉÇëçåíëäìáíáåÖëïÉÖ=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige ontsluitingswegen.  De lijn is een 
symbolische weergave van de ligging van deze wegen.  De wegen mogen verlegd worden in 
functie van de inrichting van de zone voor openbaar nut en recreatie. 

GB 

OP 



 ARCADIS Gedas NV Projectnummer: 004339  
   
 

Bestand: s:\rup\hoogstraten\rup_16_gemeenteplein meerle-4339\rapporten\4339-rap-016d.doc april 2006 
Dossier: RUP nr. 16 Gemeenteplein Meerle Stad Hoogstraten - Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – Versie D Pagina 41 van 49 

§2.  De wegen dienen voorzien te zijn van een minimale breedte van 4 meter en mogen verhard 
worden. 
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^oq=OK wlkb=sllo=ob`ob^qfb=jbboib=

 

 

^êí=OKMN wçåÉ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud en de ontwikkeling en voor de opvang van dagrecreatieve 
functies. 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Binnen de zone mogen er overdekte staantribunes worden opgericht met een maximale 
grondoppervlakte van 150 m² per speelveld  Het is toegestaan om de maximumoppervlakte te 
verdelen over meerdere staantribunes.  De maximale hoogte van de overkapping bedraagt 4 
meter.  De dakvorm is vrij. 

Inrichting van het terrein 

Max. 5 % van de oppervlakte mag verhard worden voor de realisatie van toegangswegen, paden, 
terrassen…  Hiervoor dienen waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 

De niet bebouwde en niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene 
ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen struiken en bomen 
zoals opgenomen in de beplantingslijst in bijlage.  Binnen deze zones kunnen ook werken 
uitgevoerd worden in functie van de waterhuishouding van het gebied. 

 
 
 

(in overdruk) ^êí=OKMO wçåÉ=îççê=éä~~íëáåÖ=î~å=êÉÅêÉ~íáÉîÉ=ÖÉÄçìïÉå=

§1.  De zone is bestemd voor het plaatsen van recreatieve gebouwen zoals aangegeven onder art. 2.01 
Zone voor dagrecreatie. 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Binnen de zone kunnen er twee recreatieve gebouwen geplaatst worden.  De gebouwen dienen 
aan volgende voorwaarden te voldoen: 
- Max. twee bouwlagen 
- Het gebouw mag deels onder het maaiveld worden gebouwd 
- 4,5 meter kroonlijsthoogte 
- Op minimum 3 m van de perceelsgrens geplaatst 
- Een maximale grondoppervlakte van 500 m² voor de twee gebouwen 
- De dakvorm is vrij op voorwaarde dat de dakhelling niet meer dan 45° bedraagt.  Gebogen 

daken worden gevormd binnen de maximaal opgegeven dakhelling. 
- De gevels worden uitgevoerd in duurzame gevelmaterialen.  Betonplaten, geprofileerde 

staalplaten en cellenbeton zijn niet toegelaten. 

D 
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^êí=OKMP wçåÉ=îççê=é~êâáåÖ=

 

Binnen deze zone dienen minimaal 20  en maximaal 100 parkeerplaatsen voorzien te worden voor 
wagens en minimaal 1 parkeerplaats voor een autobus. 

De parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen. 

De niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene ruimte bestaat 
hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen struiken en bomen zoals opgenomen 
in de beplantingslijst in bijlage.  Binnen deze zones kunnen ook werken uitgevoerd worden in 
functie van de waterhuishouding van het gebied. 

 
 

^êí=OKMQ wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

§1.  Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee bestemmingen.  Het is een 
zone bestemd voor groen, visuele buffering en geluidsbuffering. 

Binnen deze buffer zijn volgende constructies toegelaten, voor zover geïncorporeerd in een 
overwegend groene omgevingsaanleg: 
- Eventuele plaatselijke doorkruising van wegenis t.b.v. een langzaam verkeersverbinding met 

een maximale breedte van 3 meter. 

§2.  De buffer wordt aangelegd met een minimale breedte van 5 m. 

De bufferzone wordt ingericht met streekeigen beplanting, waarbij een maximale schermfunctie 
moet worden nagestreefd.  Om deze afschermende functies te kunnen vervullen moet de 
beplanting een dichte structuur hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, 
heestermassieven en hoogstammig groen. 

Eventuele verhardingen dienen het hemelwater maximaal te laten doordringen in de ondergrond 
door gebruik van aangepaste materialen of afleiding naar de onverharde delen, tenzij dit vanuit 
andere regelgeving niet is toegestaan. 

§3.  De buffer maakt deel uit van de zone voor dagrecreatie.  Hij wordt aangelegd en beheerd door de 
terreinbeheerder 

 
 
 

(symbolisch) ^êí=OKMR i~åÖò~~ã=îÉêâÉÉêëïÉÖÉå=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige buurtweg nr. 22, voor het verleggen van de 
servitudeweg en het behoud van de verbinding tussen de zone voor recreatie (art. 2) en de zone 
voor openbaar nut en recreatie (art. 1).  De lijn is een symbolische weergave van de ligging van 
deze wegen.  De wegen mogen verlegd worden in functie van de inrichting van de zone voor 
dagrecreatie.  De langzaam verkeerswegen mogen niet in de groenbuffer aangelegd worden. 

De weg is hoofdzakelijk bestemd voor langzaam verkeer, landbouwvoertuigen en hulpdiensten. 

GB 
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§2.  De wegen dienen voorzien te zijn van een minimale breedte van 3 meter en mogen slechts 
verhard worden met twee stroken van max. 0,5 m breed (zgn. tweespoorwegen). 
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^oq=PK wlkb=sllo=tlkbk=

 
 

^êí=PKMN tççåÖÉÄáÉÇ=`Ü~~ãëÉïÉÖ=

§1.  De zone is bestemd voor de bestaande woonfunctie en nieuwe woonkavels, en bijhorende 
woningbijgebouwen, tuinaanleg en tuinconstructies. 

Max. één ééngezinswoning per perceel is toegelaten, voorzover het perceel paalt aan een 
uitgeruste weg. 

Een kantoor of dienstenfunctie is mogelijk als complementaire nevenfunctie in de woning, voor 
zover: 
- De complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m² beslaat 
- De woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie 

Binnen de zone zijn bijgebouwen of constructies (zijnde tuinbergingen of garages) mogelijk met 
een maximale oppervlakte van 75 m². 

§2.  Inrichting 

Percelering 

Open of halfopen bebouwing. 

In geval van halfopen bebouwing hebben de percelen een breedte van minimaal 9 meter en 
maximaal 12.  Bij open bebouwing bedraagt de breedte van de percelen minimaal 15 meter en 
maximaal 20 meter. 

Bebouwing en constructies 

Open of halfopen bebouwing binnen volgende beperkingen: 
- minimale voorgevelbreedte van 6 m. 
- de diepte van de bouwstrook bedraagt: 

- op de gelijkvloerse verdieping: maximaal 17 m. 
- op de eerste verdieping: maximaal 13 m. 
- dakbasis: maximum 9 m 

- kroonlijsthoogte min. 3 en max. 6 m 
Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één onderdakse bouwlaag. 

- de dakvorm is vrij met een maximale dakhelling van 60°; de nok ligt max. 6 meter boven de 
bovenkant van de goot; in geval van hellende of gebogen daken dient de nok van het dak 
evenwijdig met de bouwlijn te liggen 

- bij gekoppelde bebouwing dienen de gebouwen, de dakhelling en de dakvorm aan te sluiten 
op het gebouw waar reeds een wachtgevel aanwezig is 

Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 
- min. 8 m t.o.v. de rooilijn, behoudens bestaande toestand en voor zover niet geslagen door 

een rooilijn. 
- min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens voor gekoppelde bebouwing enkel t.o.v. de 

zijdelingse perceelsgrens waar geen wachtgevel voorzien is. 
- binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste kavelgrens bij percelen die 

minder dan 35 m diep zijn. 
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Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst, 
mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 
m.  Anders gelden de afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

Bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen kan gebeuren voor zover aan de hoger genoemde 
voorwaarden voldaan wordt. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren in overeenstemming met het overheersend karakter en verschijningsvorm van de 
bestaande bebouwing langsheen Chaamseweg. 

Inrichting van het terrein 

Max. 20 % van de niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag met waterdoorlatende 
materialen verhard worden t.b.v. toegang tot de woning, oprit, terras, tuinpaden… 

 
 

^êí=PKMO _áàòçåÇÉê=ïççåÖÉÄáÉÇ=oçåÇÉÉäïÉÖ=

§1.  De zone is bestemd voor (bestendiging van) de bestaande woonfunctie en nieuwe woonkavels op 
restpercelen, en bijhorende woningbijgebouwen, tuinaanleg en tuinconstructies. 

Max. één ééngezinswoning per perceel is toegelaten, voorzover het perceel paalt aan een 
uitgeruste weg. 

Een kantoor of dienstenfunctie is mogelijk als complementaire nevenfunctie in de woning, voor 
zover: 

- De complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m² beslaat 
- De woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie 

Binnen de zone zijn bijgebouwen of constructies (zijnde tuinbergingen of garages) mogelijk met 
een maximale oppervlakte van 75 m². 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De percelen moeten een minimale breedte van 20 m hebben, behoudens bestaande toestand. 

Bebouwing en constructies 

Open bebouwing met een minimale voorgevelbreedte van 6 m.  De diepte van de bouwstrook 
bedraagt maximaal 17 m. 
Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 

- Min. 6 m t.o.v. de voorste perceelsgrens, behoudens bestaande toestand en voor zover niet 
geslagen door een rooilijn 

- Min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens 
- Binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste kavelgrens bij percelen die 

minder dan 35 m diep zijn. 
Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst, 
mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 
m.  Anders gelden de afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

De bestaande woningen kunnen verbouwd of herbouwd worden op dezelfde plaats binnen het 
bestaand bouwvolume.  Bij nieuwbouw, uitbreiding op de huidige locatie of herbouwen op een 
gewijzigde plaats dient het bouwvolume van de woning met inbegrip van de woningbijgebouwen 
beperkt te blijven tot 1.000 m³. 

BW 
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Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren in overeenstemming met het overheersend karakter en verschijningsvorm van de 
bestaande bebouwing langsheen Rondeelweg. 

De bouwhoogte bedraagt max. 6 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de 
goot.  (Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één onderdakse bouwlaag). 

De dakvorm is vrij.  De nok van het dak ligt max. 6 meter boven de bovenkant van de goot. 

Inrichting van het terrein 

Max. 20 % van de niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag met waterdoorlatende 
materialen verhard worden t.b.v. toegang tot de woning, oprit, terras, tuinpaden… 
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(overlay) 

^oq=QK db_fba=jbq=`riqrobbiI=efpqlofp`eb=lc=bpqebqfp`eb=
t^^oab=

Aan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor werken en handelingen binnen deze 
zone dient steeds een advies van de afdeling monumenten en landschappen gevoegd te worden.  Voor 
zover deze aanvraag betrekking heeft op terreinen of gebouwen die niet beschermd zijn als monument, 
dorpsgezicht en of landschap is dit advies als richtinggevend te beschouwen voor de 
vergunninglenende overheid.  In alle andere gevallen is het advies bindend, zoals voorgeschreven in 
de wet 
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_fgi^db=Ó=ifgpq=pqobbhbfdbk=ebbpqbop=bk=_ljbk=

Acer campestre veldesdoorn of Spaanse aak 
Alnus glutinosa zwarte els 
Betula pubescens zachte berk 
Berberis vulgaris zuurbes 
Carpinus betulus haagbeuk 
Cornus mas gele kornoelje 
Cornus sanguinea rode kornoelje 
Corylus avellana hazelaar 
Crataegus laevigata tweestijlige meidoorn 
Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 
Genista anglica stekelbrem 
Genista pilosa kruipbrem 
Ilex aquifolium hulst 
Ligustrum vulgare gewone liguster 
Lonicera periclymenum wilde kampernoelie 
Lonicera xylosteum rode kampernoelie 
Mespilus germanica mispel 
Myrica gale gewone gagel 
Populus tremula ratelpopulier of esp 
Prunus avium zoete kers 
Prunus cerasifiera kerspruim 
Prunus institia kroos 
Prunus padus vogelkers 
Prunus spinosa sleedoorn 
Pyrus communis wilde peer 
Quercus petraea wintereik 
Quercus robur zomereik 
Rhamnus catharticus wegedoorn 
Ribes nigrum zwarte bes 
Ribes rubrum aalbes 
Rosa canina hondsroos 
Rosa rubiginosa egelantier 
Salix alba schietwilg 
Salix aurita geoorde wilg 
Salix caprea waterwilg of boswilg 
Salix cenirea grauwe wilg 
Salix fragilis kraakwilg 
Salix purpurea bittere wilg 
Salix viminalis katwilg 
Sambucus nigra gewone vlier 
Sarothamnus scoparius brem 
Sorbus aucuparia lijsterbes 
Tilia cordata winterlinde/kleinbladige linde 
Tilia platyphyllos zomerlinde/grootbladige linde 
Ulmus glabra ruwe iep 
Ulmus minor gewone of gladde iep of veldiep 
Viburnum opulus Gelderse roos 

 


