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1 Inleiding  

1.1 Situering  

Figuur 1: situering Meer oost  

Het plangebied RUP Meer oost situeert zich ten oosten van de dorpskern van Meer. Meer is gelegen 
in het centrum van de gemeente Hoogstraten. Het plangebied situeert zich op de dorpsrand, tussen 
de N146 en de vallei van de Mark.  

1.2 Doelstelling  

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meer-Oost wordt opgemaakt in uitvoering van bindende 
bepaling 26 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten. Bindende bepaling nr.26 stelt: 
‘Opmaak RUP Meer-Oost met aandacht voor het geven van ruimte aan de vallei van de Mark en De 
Beek als natuurlijke waarden en de landbouw in het gebied.’ 

Het RUP wordt opgemaakt om volgende doelstellingen te concretiseren  

– de open ruimte binnen het plangebied een aangepaste bestemming te geven afgestemd op het 
huidige feitelijke gebruik van de zone en de rol van de zone binnen het fysisch systeem. Een 
bestemming die beantwoordt aan het bestaande en gewenste verweven laagdynamische gebruik, 
samen met mogelijkheden voor recreatief medegebruik door trage weggebruikers en dit in 
afstemming binnen het kader van een integraal waterbeleid met als aandachtspunt ruimte voor 
water.  

– een aangepast bestemmingskader vastleggen voor de kernwand van Meer ter realisatie van een 
kwalitatieve kernafwerking richting deze achterliggende open ruimte, en tegelijk 

– een oplossing te voorzien voor de verlaten site KMO-zone ‘Brouwerij Sterkens’ en de 
ingesloten KMO-zone ‘Veiling Meer en omstreken’ 
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– een oplossing te voorzien voor een aantal gevallen met (gedeeltelijke) 
zonevreemdheidsproblematiek in de kernwand van Meer langsheen Meerdorp en 
Meerlseweg. Deze betreffen zowel handelsactiviteiten, lokale bedrijfsactiviteiten, 
verenigingsinfrastructuur als bestaande woningen:  

– Woningen binnen bestemming zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s aan Meerdorp 
en Meerleseweg  

– Supermarkt Contact GB, gelegen in woongebied met esthetische waarde en gedeeltelijk 
zonevreemd in landschappelijk waardevol gebied  

– Schrijnwerkerij Croymans gelegen in woongebied en gedeeltelijk in parkgebied  

– Schuttersvereniging Verenigde Vrienden gelegen binnen zone voor ambachtelijke 
bedrijven en kmo’s 

– Sint-Ambrosiusgilde, gelegen in woongebied en gedeeltelijk in parkgebied 

Het RUP beoogt flexibiliteit waar mogelijk en een sterke sturing via voorschriften waar nodig. Om de 
hiervoor omschreven doelstellingen te kunnen realiseren worden in het RUP een aantal 
bestemmingszones afgebakend. Tegelijk wordt daarmee, indien mogelijk, een oplossing voorzien 
voor een aantal gevallen van zonevreemdheidsproblematiek. Voor elk van de zones worden 
bestemmings- en inrichtingsvoorschriften opgesteld. De voorschriften zijn gericht op het omschrijven 
van de al dan niet toegelaten functies en activiteiten, en het vastleggen van richtlijnen en 
randvoorwaarden wat betreft inrichting in functie van goede ruimtelijke afstemming met de omgeving 
en het fysisch systeem en de gewenste beeldkwaliteit. 

1.3 Plangebied  

Figuur 2: situering plangebied RUP Meer oost (bron: orthofoto 2010 Provincie Antwerpen / AGIV)  

Het plangebied van RUP Meer-Oost ligt ten oosten van de kern van Meer.  

de Beek  

Mark 

Frankenberg 

Meerleseweg 

Meerdorp - N146 
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De begrenzing van het plangebied wordt weergegeven in Figuur 2. De noordelijke grens van het 
plangebied bestaat uit de Meerleseweg en Frankenberg, de oostelijke grens wordt gevormd door de 
Mark en De Beek, de zuidelijke grens valt samen met De Beek en de westelijke grens wordt 
gevormd door Meerseweg –Meerdorp –Meerleseweg. 

Het plangebied omvat:  

– Het open ruimtegebied tussen Meerdorp en de Beek en de Mark  

– De op het open ruimtegebied aansluitende bebouwing langsheen de oostelijke en zuidelijke zijde 
van Meerdorp, Meerleseweg en Frankenberg  

– Het woonlint Driehoekstraat dat in de open ruimte dringt.  

 

 

Figuur 3: plangebied RUP Meer oost (cadmap 2010, gewestplan 2011) (bron: AGIV)  
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2 Planologische en juridische context 

2.1 Bestemmingen  

Gewestplan 

 

Figuur 4: uittreksel gewestplan Turnhout 

Het gehele plangebied wordt in de bestaande toestand bestemd door het gewestplan Turnhout (KB. 
30.09.1977). Het gebied kent volgende bestemmingen: 

– parkgebied 

– landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

– woongebied 

– woongebied met landelijk karakter 

– woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde 

– zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s 

Voor de verschillende bestemmingen gelden de voorschriften opgenomen in het KB van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen. 

BPA – RUP  

Binnen het plangebied is geen BPA of RUP van toepassing.  
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2.2 Planning op gewestelijk niveau  

2.2.1 Relevante elementen uit Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 
23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrachtigd. Na een 
eerste herziening in 2003 heeft de Vlaamse Regering op 17 december 2010 een tweede herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. De bindende bepalingen werden 
op 16 januari 2011 bekrachtigd door het Vlaams Parlement.  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met 
weliswaar de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte. Het RSV vormt 
de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten en –plannen die op termijn de 
gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen kunnen vervangen. Intussen blijven deze van 
kracht. 

In het RSV werd onderscheid gemaakt tussen stedelijke gebieden en het buitengebied. Hoogstraten 
is geselecteerd als kleinstedelijk gebied; het plangebied Meer Oost valt buiten de afbakening van dit 
kleinstedelijk gebied en behoort bijgevolg tot het buitengebied. Op het niveau van Vlaanderen 
bekeken is het buitengebied dat gebied waar de open, onbebouwde ruimte overweegt. 

 

Het RSV bevat geen specifieke elementen m.b.t. het plangebied Meer Oost. Gelet op de aanwezige 
functies binnen het plangebied zijn volgende doelstellingen voor het buitengebied relevant in het 
kader van dit RUP: 

– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het functioneren van 
de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen en 
werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten. 

– Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling van de 
landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing. 

– Wonen en werken vanuit de eigen groei in de gemeente ruimtelijk concentreren in of aansluitend 
bij de kernen van het buitengebied. 

– De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter garantie 
van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van ruimtelijke conflicten tussen de 
verschillende structuren. 

– Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met 
betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysische systeem, de landbouw en het 
nederzettingspatroon. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vertaalt deze doelstellingen in bindende en/of indicatieve 
ontwikkelingsperspectieven voor elk van de structurerende elementen van het buitengebied. Voor 
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Meer zijn de natuurlijke structuur, agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de economische 
structuur van belang: 

– Wat betreft de natuurlijke structuur wordt er een gedifferentieerd en gebiedsgericht ruimtelijk 
beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel 
van natuurlijke gebieden. In deze gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de natuur gestimuleerd. Deze zwaartepunten van de natuurlijke structuur ( beekvalleien van de 
Mark, Noordermark en Merkske, koloniën van Wortel en Merksplas, boscomplexen 
Smisselbergen en Elsakker, Desta, … ) bevinden zich in de nabijheid van het plangebied. Het is 
bovendien noodzakelijk dat voor de ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot stand wordt 
gebracht. Deze heeft betrekking op het voorkomen van natuurlijke elementen in het landschap en 
op de structuurkenmerken ervan. Deze laten het voortbestaan of de migratie van organismen toe 
in gebieden waar de invloed van de menselijke activiteit overheerst. 

– Wat betreft de agrarische structuur is landbouw, ook in Meer, de grootste ruimtegebruiker en de 
belangrijkste beheerder van de open ruimte. Meer behoort tot het concentratiegebied van 
glastuinbouw op provinciaal niveau en het concentratiegebied voor voornamelijk grondloze 
rundveehouderij van de Noorderkempen. In de regio wordt geopteerd voor een behoud van de 
bestaande concentratie grondloze veehouderij eerder dan voor de verspreiding ervan onder meer 
op basis van economische motieven. De overige gebieden van de agrarische structuur zijn 
gericht op het behoud en de verdere ontwikkeling van het agrarische ruimtegebruik.  

– Wat betreft de nederzettingsstructuur sluit het plangebied aan bij de nederzettingskern Meer. 
Verder kan er geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing plaatsvinden om de 
resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting te vrijwaren. 

– Wat betreft de economische structuur wordt gesteld dat een lokaal bedrijventerrein altijd 
afgestemd dient te worden op de plaatselijke behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte 
in functie van die lokale bedrijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten. De 
ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die rechtstreeks aansluit op een 
primaire of secundaire weg. 

– Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen, gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen kunnen als hoofdfunctie voorkomen, maar ze zijn niet structuurbepalend voor 
het buitengebied. 

– Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het recreatieve 
medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied. Paden en routes worden 
aan elkaar gekoppeld om op die manier de toeristisch-recreatieve aanbodelementen in het 
buitengebied en in de stedelijke gebieden met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen. 

– De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en gewestelijke 
verbindingsfunctie. Aangezien de verbindingsfunctie primeert, wordt het aantal op- en afritten 
beperkt gehouden. Dit bevordert de doorstroming en de veiligheid. Nagegaan moet worden of 
een beperking kan doorgevoerd worden. 

2.2.2 Afbakening agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS)  

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams Gewest.  

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse administratie, in overleg 
met gemeenten, provincies en belangengroepen, een ruimtelijke visie opgesteld. In deze ruimtelijke 
visie geeft de overheid aan hoe zij de open ruimte in deze regio de komende jaren ruimtelijk wil zien 
ontwikkelen en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te realiseren. Uitgaande van de 
algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden ruimtelijke 
beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Noorderkempen geformuleerd.  
Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de 
beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch gebied 
én een operationeel uitvoeringsprogramma goed.  

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de 
resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. 

Relevantie voor het voorliggende RUP 

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams Gewest. Voor de lagere 
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beleidsniveaus bestaat nog de beleidsruimte voor verdere invulling en verfijning via RUP’s. Voor 
gemeenten betekent dit bijvoorbeeld de aanduiding van ecologische infrastructuren van lokaal 
belang of het differentiëren van de agrarische gebieden.Tevens kan deze visie op landbouw, natuur 
en bos randvoorwaarden aangeven voor de ontwikkeling van andere functies in de open ruimte en 
biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze functies. 

Elementen vanuit de gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte ‘Open Kempen’ 

De visie is opgebouwd aan de hand van deelruimten en gebieden. Het plangebied van RUP Meer 
Oost is gelegen in de deelruimte ‘Open Kempen, gebied 2C ‘Centraal oostelijk deel’. 

Figuur 5: Uittreksel gewenste ruimtelijke structuur ‘deelruimte Open Kempen – gebied 2c centraal 
oostelijke deel’ met situering van plangebied (rode kader) 

Binnen de deelruimten worden gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven via concepten, 
gekoppeld aan structuurschetsen, weergegeven. Volgende ontwikkelingsperspectieven voor de 
deelruimte zijn van belang in kader van het voorliggende RUP: 

– Het plangebied maakt binnen de gewenste structuur grotendeels deel uit van het gebied 10.7 
‘landbouwgebied rond Meerle’. Voor dit gebied wordt het vrijwaren van gebieden voor de land- en 
tuinbouw als ruimtelijk concept vooropgesteld. 

– Ook het valleigebied van de Mark – in de gewenste structuur aangeduid als gebied 21.3 ‘vallei 
van de Mark stroomafwaarts Hoogstraten’ -  is deels gelegen binnen het plangebied.  Voor dit 
gebied wordt het behoud en een versterking van gevarieerde (open en halfopen) 
valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging nagestreefd.  

Elementen vanuit het operationeel uitvoeringsprogramma 

In kader van het uitvoeringsprogramma wordt het plangebied gesitueerd binnen de contour van het 
actiegebied nr. 47 ‘Mark ten noorden van de Minderhout inclusief zijbeken (Merkske, Heerlese loop)’. 
Dit actiegebied valt onder de actiegebieden categorie III, i.e. gebieden waarvoor geen acties op korte 
termijn opgestart worden. 

Voor dit gebied wordt volgende actie vooropgesteld: 

– Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: Nader uitwerken van de verweving 
van landbouw, natuur en water in de vallei van de Mark (21.3) ten noorden van Minderhout en 
versterken van de natuurwaarden en mogelijkheden voor waterberging in de vallei van het 
Merkske (20.2), in de vallei van de Heerlese loop (20.1) en in (delen van) het complex Meerselse 
Bergen (15.6) en het hernemen van de agrarische bestemming (al dan niet bouwvrij) in 
valleidelen verder van de waterloop en buiten de valleien (10.6, 10.7). 
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– Verder onderzoek en overleg is nodig over de relatie landbouw- natuur- water over de volledige 
lengte van de Mark ten noorden van de strafschool. De afspraken die gemaakt werden in het 
kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel zullen via dit RUP integraal gevaloriseerd worden. 

Figuur 6: situering van plangebied in operationeel uitvoeringsprogramma (B.Vl.R. 12/12/2008) 

Dit betekent dat binnen het plangebied van RUP Meer oost niet werd overgegaan tot een 
herbevestiging van agrarische gebieden waardoor de bepalingen van omzendbrief RO/2010/01 in 
het kader van voorliggend RUP niet van toepassing zijn.  

2.3 Planning op provinciaal niveau  

2.3.1 Relevante elementen uit het RSPA 

De provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen. Dit provinciaal structuurplan werd voor de korte termijn partieel in 
herziening gesteld, met name met als doel om de planperiode ter verlengen tot 2012. Op 27 januari 
2011 heeft de provincieraad de partiële herziening definitief vastgesteld. Vlaams minister voor 
Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft deze herziening gedeeltelijk goedgekeurd op 4 mei 
2011. Deze gedeeltelijke goedkeuring verscheen op 17 mei 2011 in het Belgisch Staatsblad. 

Het RSPA bouwt enerzijds een gewenste structuur op rond de deelruimten (en hoofdruimten) en 
anderzijds rond de structuurbepalende functies (nederzettingsstructuur, economische structuur, 
agrarische structuur, ..) 

Meer behoort tot de hoofdruimte ‘Noorderkempen’ en tot de deelruimte ‘Open Kempen’. De 
Noorderkempen is het open gebied tussen de Vlaamse ruit, de Brabantse steden en het Limburgs 
stedelijk kerngebied. Het gewenste beleid voor deze hoofdruimte is een openruimtebeleid. Voor de 
provincie is deze hoofdruimte een geheel van gedifferentieerde open ruimten rond het Turnhoutse. 
Dat vraagt in het bijzonder om uitspraken over functies zoals natuur; landbouw, toerisme, recreatie 
en nederzettingen in deze open ruimte.  

Binnen de Noorderkempen is de stad Hoogstraten aangeduid als belangrijk knoop- en 
verdichtingsgebied. Hoogstraten is de hoofdstad van de Open Kempen. 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. 
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Relevante elementen van de gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur 

Het oostelijk deel van de gemeente is gelegen in het natuurlijk gebied gebonden aan de Mark. Dit 
gebied kan opgesplitst worden in een ecologisch gebied van bovenlokaal belang dat zich ten zuiden 
van de kern van Hoogstraten bevindt en een natuuraandachtsgebied dat zich ten oosten van deze 
Hoogstraten-Minderhout-Meer bevindt. 

Het oostelijk deel van de gemeente wordt binnen de landschappen gerekend tot het complex gaaf 
landschap van Hoogstraten-Ravels. 

Relevante elementen van de gewenste nederzettingsstructuur 

Hoogstraten is kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. De kleinstedelijke rol van Hoogstraten 
overstijgt de huidige toestand van deze kern. Het centrum moet zowel naar omvang als naar functies 
groeien en verdichten om als centrum in de Noorderkempen te kunnen functioneren. De verhouding 
met het lint Minderhout-Meer richting E19 is belangrijk. Verstedelijking, verspreiding van de 
bebouwing, versnippering van de open ruimte zijn niet gewenst. Kernen worden beschouwd als 
compacte kernen. Als verdichtingspunt in de Noorderkempen is er een vraag naar een volledig 
pakket van kleinstedelijke voorzieningen. Bestaande aanzetten op vlak van onderwijs, cultuur, 
detailhandel, sport en recreatie en bedrijvigheid moeten verder worden uitgebouwd. 

– Meer werd als buitengebiedkern met meer dan 500 huishoudens geselecteerd als woonkern. In 
de woonkernen gebeurt de opvang van bijkomende woningen in principe binnen het bestaande 
aanbod van gronden gelegen langs uitgeruste weg in woongebied, percelen in niet-vervallen 
verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde BPA’s of RUP’s en gronden 
in woongebied langs niet-uitgeruste weg (binnengebieden). Woonuitbreidingsgebieden komen 
hier in principe niet voor in aanmerking. Dit betekent dat, indien het aanbod aan 
woonmogelijkheden de vraag naar bijkomende woningen niet kan dekken, dit verschil zal moeten 
worden opgevangen in het hoofddorp, met uitzondering van gemeenten zonder hoofddorp.  

Relevante elementen van de economische structuur 

Hoogstraten is na Turnhout de tweede pool in de Noorderkempen. Het kleinstedelijk gebied heeft 
een goede ontsluiting . De tuinbouwfunctie kan verder worden uitgebouwd. De vallei van de Mark en 
de open ruimten zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Het kleinstedelijk gebied kan verder 
worden verdicht. De relatie met de transportzone moet verder worden onderzocht.  

– Het kleinstedelijk gebied Hoogstraten is geselecteerd als economisch knooppunt. De 
economische knooppunten zorgen op provinciaal niveau in belangrijke mate voor de opvang van 
bijkomende bedrijventerreinen. Bij het afbakeningsproces voor kleinstedelijk gebied Hoogstraten 
werd deze rol vertaald door aanduiding en bestemming van bijkomend regionaal bedrijventerrein 
De Kluis.  

– Hoogstraten is een onderdeel van het landbouwgebied ‘Noorderkempen’.Het ruimtelijk  beleid 
voor de Noorderkempen moet land- en tuinbouwvreemde activiteiten in het agrarisch gebied 
afremmen en deze ruimte strikt voorbehouden voor agrarische activiteiten. Grondgebonden 
melkvee blijft in de Noorderkempen de ruimtelijke drager van de agrarische structuur. Dat 
garandeert de openheid van het gebied. Bouwvrije zone worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen 
afgebakend. De bestaande concentratie aan grondloze veehouderijen blijft beperkt tot de 
Noorderkempen. Een verdere verspreiding naar andere deelruimten is niet gewenst. 
Tuinbouwactiviteiten vinden een plaats in het concentratiegebied van provinciaal niveau in de 
regio Hoogstraten.  

– Het stedelijk gebied van Hoogstraten is aangeduid als een gebied van primair toeristisch-
recreatief belang. In dit gebied zijn uitbreiding en inplanting van nieuwe hoogdynamische 
infrastructuur mogelijk. Bezoekersgenerende acitviteiten vinden zoveel mogelijk plaats in en 
aansluitende bij een stedelijk gebied. 

2.4 Planning op gemeentelijk niveau  

2.4.1 Relevante elementen uit het GRS Hoogstraten 

De stad Hoogstraten beschikt sinds 2005 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. In het richtinggevend gedeelte werd de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Hoogstraten opgenomen. Hieronder de relevante elementen voor voorliggend RUP Meer oost:  
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Drie kernen van het buitengebied als lokale pijlers van ontwikkeling  

De kernen van Meer, Wortel en Meerle vormen belangrijke pijlers in het buitengebied. Lokale 
ontwikkelingen kunnen aan deze kernen worden opgehangen. De woonbehoeftenstudie staat 
beperkt nog verdichtingen toe. De leefbaarheid garanderen van deze kernen is een must. De kernen 
dienen aantrekkelijke elementen in de gemeente te zijn complementair aan het kleinstedelijk gebied.  

Gewenste open ruimtestructuur 

– Om tot een gewenste openruimte structuur te komen, dient het fysisch systeem als grondlegger 
beschouwd te worden. Binnen de gewenste openruimtestructuur 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. 

– Voor 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. 

– Andere gebruikers 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 Beek werd in het GRS aangeduid als natuurlijk waterfront in stedelijke omgeving. Deze dienen 
vorm te krijgen in een RUP. Binnen deze waterfronten dient een afstemming te gebeuren van 
harde functies en open ruimte conform de ruimtelijke draagkracht van de open ruimte.  

– De Mark werd in het GRS aangeduid als natte natuurlijke drager. Binnen deze gebieden is natuur 
hoofdgebruiker en dient de samenhang en herkenbaarheid van de natuurlijke elementen 
geoptimaliseerd te worden. Grondgebonden landbouw kan in natte natuurlijke dragers, maar 
moet in evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied en mag de aanwezige 
natuur- en landschapswaarden niet fundamenteel aantasten. Grondloze landbouw wordt 
geweerd.  

Gewenste landschappelijke structuur  

– De kerk van Meer werd geselecteerd als baken. Het beleid dient gericht te zijn op het behoud van 
het baken en waar mogelijk de versterking van de beeldwaarde in haar omgeving.  

– De mark en haar vallei zijn aangeduid als landschapslijn. Hiervoor dient het ruimtelijk beleid er op 
gericht te zijn op het versterken van het element door versterking van de eraan ophangende 
ruimtelijke structuren. Ten allen tijde moet het doorknippen van deze lijnen vermeden worden. De 
oversteekbaarheid dient gegarandeerd te blijven.  

Gewenste toeristisch-recreatieve structuur  

– 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.  

– 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.  

– Verenigde Vrienden Meer: het terrein ligt aangrenzend het centrum van Meer en werkt 
kernversterkend. Het tast de natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarde van het 
achterliggend open-ruimtegebied nauwelijks aan.  

– Sint-Ambrosiusgilde Meer: het terrein ligt aangrenzend aan het centrum van Meer en werkt 
kernversterkend. Het tast de natuurlijke, agrarische en landschappelijke waarde van het 
achterliggende openruimtegebied nauwelijks aan. 
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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. 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 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.  

– Meer wordt aangeduid als woonkern. 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.  

Gewenste economische structuur  

– Verwevenheid van bedrijvigheid vormt het uitgangspunt; Bedrijven waarvoor dit niet mogelijk is 
dienen op bedrijventerreinen voor te komen.  

– De commerciële structuur wordt opgehangen aan de differentiatie van de kernen. Bovendien 
dient deze structuur de kern te versterken. Commerciële voorzieningen dienen op maat van het 
buitengebied te functioneren. Bij voorkeur dienen deze in de kernen ontwikkeld te worden.  

– 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. 
Voor verspreide bedrijven dient een geïntegreerde afweging ten opzichte van de ruime omgeving 
aan de basis te liggen van het beleid. Verweven bedrijven zouden de standaard moeten zijn. Bij 
uitbreiding van de activiteiten dient echter te worden getoetst of de verwevenheid gegarandeerd 
blijft. Is dit niet het geval, dient het bedrijf te herlokaliseren.  

Visie op de deelruimte Hoogdynamische As  

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. 

Mark als grensstellend element:  

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. 

Gewenste ruimtelijke structuur buitengebiedkern 
Meer 

– Optimaliseren ontsluiting en 
verkeersleefbaarheid: De bereikbaarheid en de 
ontsluiting van de buitengebiedkern Meer dient 
kwalitatief te zijn. Toch is de 
verkeersleefbaarheid van de kern primordiaal. 

De ontsluiting naar het hoofdwegennet toe verloopt via de Meerseweg-John Lijsenstraat (N146). 
Om het onderscheid tussen het verblijfsgebied en ontsluitingsgebied weer te geven wordt 
gewerkt met het poortconcept. Er worden drie poorten in het buitengebied voorzien, namelijk 
twee aan de beide uiteinden van de kern Meer. 

– Verdichten van kern: Uitbreiding van de woonvoorzieningen in de buitengebiedkern wordt 
gerealiseerd door verdichting. Hiertoe worden de binnengebieden ingevuld. Het opsplitsen van 
grotere woningen in meerdere wooneenheden is toegestaan. 
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– Aantrekkelijke kern: Er wordt gestreefd naar een aantrekkelijke kern in het buitengebied, zowel 
functioneel als visueel. Commerciële voorzieningen en toegankelijke recreatie worden voorzien 
op maat van de kern. Voor de kern Minderhout wordt medegebruik voorzien van de stedelijke 
voorzieningen. Groenvoorzieningen in kern worden aangemoedigd. 

– Relatie met Mark verduidelijken: Meer bevindt zich nabij de Markvallei. De oevers van de Mark 
kunnen niet bebouwd worden. Het gebied dat momenteel als parkgebied bestemd is dient de link 
te leggen tussen de kern en het valleigebied van de Mark. Voetwegen die de verbinding naar de 
Markvallei maken worden vrij gehouden en dienen versterkt te worden. 

Actie RUP Meer oost  

Binnen dit RUP wordt het gehele parkgebied dat gelegen is tussen de Mark, de N146 en de 
Meerleseweg herbekeken en ingevuld met andere open ruimtefuncties waaronder landbouw. De 
functie parkgebied is immers achterhaald. Aan de rand van het parkgebied zijn enkele andere 
functies te herbekijken; o.a. twee behoorlijk vergunde zonevreemde bedrijven. Het terrein bedraagt 
ca. 15 ha, waarvan het merendeel open ruimte functies blijven. Enkel aan de randen gebeuren kleine 
omzettingen van zachte naar harde functies. Dit is gerechtvaardigd wegens de ligging van de 
woningen langs de N146 in het centrum van Meer. De totale omzetting van zachte functies naar 
harde bedraagt slechts ca. één hectare. 

Als randvoorwaarden vanuit het GRS worden naar voren geschoven: 

– Valleigebied van Mark binnen het geheel vormgeven 

– Uitbouwen van langzaamverkeersassen in het gebied 

– Juridisch afwerken van de rand van de kern voor enkele deels zonevreemde activiteiten 

2.4.2 Rooilijnplan  

Goedgekeurd rooilijn- en onteigeningsplan Driehoekstraat (MB 21-06-2002)  

 



Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting IOK plangroep 13 

2.5 Relevante sectorale wetgeving  

2.5.1 Beschermde landschappen  

Het decreet van 16.04.96 (BS 21.05.96) betreffende de landschapszorg regelt de bescherming van 
landschappen en de instandhouding, het herstel en het beheer van de in het Vlaamse gewest 
gelegen beschermde landschappen. De beschermde landschappen zijn belangrijk omwille van hun 
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde.  

De bescherming van de landschappen wordt verzekerd door het opleggen van een aantal 
maatregelen en richtlijnen die tot doel hebben de landschappen in stand te houden en te 
onderhouden. Hieronder vallen onder andere erfdienstbaarheden van openbaar nut en beperkingen 
op de uitoefening van de eigendoms- en gebruiksrechten. Naast deze maatregelen en richtlijnen die 
specifiek zijn voor elk beschermd landschap, kan de Vlaamse regering een aantal algemene 
beschermingsvoorschriften vaststellen. 

Binnen en in de omgeving van het plangebied werd de bescherming doorgevoerd van de omgeving 
van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk met inbegrip van Donckstraat (bij besluit van 27/5/1975).  

Figuur 7: situering beschermd landschap omgeving Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk 

2.5.2 Erfgoedlandschappen  

Het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen (13.02.2004) is 
toegevoegd aan het decreet van 16.04.1996 betreffende de landschapszorg als hoofdstuk IV: 
“behoud van de erfgoedlandschappen”. 

Het afbakeningsinstrument is de aanduiding van ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. De 
aanduiding gebeurt in twee stappen. De Vlaamse Regering duidt eerst de ankerplaatsen aan. Hierbij 
hoort een beschrijving die aangeeft wat de waarden en de landschapskenmerken zijn. De afbakening 
van de ankerplaatsen is gebaseerd op de voorstellen die gemaakt werden in de wetenschappelijk 
onderbouwde landschapsatlas. In de tweede stap worden de ankerplaatsen of delen ervan 
opgenomen in een RUP als erfgoedlandschap. Het is de bedoeling dat de techniek van de 
aanduiding van ankerplaatsen gevolgd door de erfgoedlandschappen de belangrijkste manier wordt 
om landschappen te beschermen. 

Landschapsatlas 

De landschapsatlas is de inventaris van de relicten van de traditionele landschappen. Het is een 
gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van het landschap aan het begin van 
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de 21ste eeuw. De nadruk ligt op de inventarisatie van de landschapskenmerken van bovenlokaal 
belang met erfgoedwaarde. 

Met betrekking tot de omgeving van het plangebied zijn volgende elementen aangeduid in de 
landschapsatlas:  

– Het puntrelict Dorpskom Meer met OLV Visitatiekerk ligt ten westen van het plangebied binnen 
dezelfde kern van Meer.  

– De Mark werd aangeduid als lijnrelict. Ook de oude weg Meer-Breda ten noorden van het 
plangebied werd aangeduid als lijnrelict. 

– Het open ruimtedeel binnen het plangebied is opgenomen in de relictzone ‘Benedenloop van de 
Mark’.  

2.5.3 Natuurdecreet  

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21.10.97 (“Natuurdecreet”) 
wijzigt de wet op het natuurbehoud van 12.07.73 en wijzigt eveneens het bosdecreet van 13.06.90 
en het decreet houdende de bescherming van landschappen van 16.04.96. Het decreet werd 
opnieuw gewijzigd bij decreet van 19.07.2002. 

Naast het feit dat de Vlaamse Regering maatregelen kan nemen in de gebieden met een groene 
bestemming is ook voorzien in de bescherming van vegetatie en kleine landschapselementen via 
verbod, vergunningsplicht of meldingsplicht. 

Het Natuurdecreet stelt tevens een gebiedsgericht beleid voorop. Het definieert daartoe, in 
afstemming op het RSV, een aantal gebiedsgerichte beleidscategorieën die door het Vlaamse 
Gewest (grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en 
natuurverwevingsgebieden) en de provincie (natuurverbindingsgebieden) zullen worden afgebakend 
in uitvoeringsplannen. GEN en GENO vormen samen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het 
Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON) wordt gevormd door de natuurverwevings- 
en natuurverbindingsgebieden.  

Daarnaast is ook specifieke regelgeving ingesteld voor natuurreservaten en speciale 
beschermingszones.  

In de omgeving van het plangebied werden echter nog geen afbakeningen doorgevoerd binnen het 
VEN of het IVON. Speciale beschermingszones die werden afgebakend binnen Hoogstraten liggen 
op een minimale afstand van 4km van het plangebied Meer oost. In de directe omgeving van het 
plangebied zijn ook geen erkende of Vlaamse natuurreservaten gelegen.  

Zorgplicht  

Het natuurdecreet voorziet in artikel 14 de zgn. “zorgplicht” die geldt voor iedereen : Iedereen die 
handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden 
dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig 
geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden 
gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

2.5.4 Bosdecreet 

Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming volgens het 
gewestplan, andere beschermingen of eigenaar. Het kent aan de bossen verschillende functies toe, 
het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van een beheersplan voor bossen groter dan 5 
ha verplicht en het beschermt de bossen. 

Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos enkel kon gekapt 
worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (bv gelegen op een bouwgrond) te kappen als 
de eigenaar zelf (of via een derde partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie 
voorzien via de aanplanting van nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het 
boscompensatiefonds. 

Naargelang de eigenaar en het beheer onderscheidt men: 

– privé-bos; 

– openbaar bos: bos in mede-eigendom van gemeente, provincie, OCMW, …; 
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– domeinbos: openbaar bos waarvan het volledige bosbeheer werd toevertrouwd aan het 
Bosbeheer. 

Het bosdecreet regelt tevens de toegankelijkheid van bossen. Alle bossen zijn in principe voor het 
publiek steeds toegankelijk (op de boswegen en op de openbare doorgangswegen), tenzij een 
specifieke regeling wordt voorzien met ruimere of beperktere toegankelijkheid. 

In het bosdecreet staat bovendien ook vermeld dat bosreservaten kunnen erkend worden. In een 
bosreservaat wordt de groei en de ontwikkeling van het bos vrijgelaten, wordt gestreefd naar het 
behoud of het tot stand brengen van natuurlijke bosgemeenschappen en bijzondere bostypes. Er 
worden bijzondere beschermings- en beheersmaatregelen genomen omdat het bos een ecologische 
en wetenschappelijke functie vervult. 

Verbod op ontbossing en ontheffing 

Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan niet worden verleend tenzij de ontbossing 
noodzakelijk is (= ontbossingsverbod): 

– met het oog op de uitvoering van werkzaamheden van algemeen belang
1
 

– in zones met de bestemming woongebied in de ruime zin
2
, industriegebied in de ruime zin

3
, of in 

een met die zones gelijk te stellen ruimtelijke bestemming
4
. Hiertoe dient men naar de 

bestemmingsvoorschriften van het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan te 
kijken. 

– op de uitvoerbare delen van een niet-vervallen vergunde verkaveling. 

Het ontbossingsverbod dat buiten deze zones geldt, is evenwel een relatief verbod. Concreet 
betekent dit dat men een verzoek kan indienen tot ontheffing van het ontbossingsverbod. De 
Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud, kan een ontheffing van het ontbossingsverbod 
verlenen op individueel en gemotiveerd verzoek. 

Boscompensatie 

Er kan geen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning worden verleend zonder 
goedgekeurd compensatievoorstel. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen waarbij geen 
compensatie vereist is: 

– Ontbossing voor woningbouw wordt om sociale redenen vrijgesteld van de compensatieplicht 
voor de eerste 5 are van de ontbossing, mits voldaan is een aantal voorwaarden. 

– De compensatieplicht geldt niet voor ontbossing van gronden die spontaan verbost zijn na het 
van kracht worden (op 8 oktober 1990) van het Bosdecreet en de leeftijd van 22 jaar nog niet 
hebben bereikt. 

– De compensatieplicht geldt niet voor ontbossing van gronden die gelegen zijn binnen een 
vergunde verkaveling waarvan de vergunning is aangevraagd na 23 maart 2001, voor zover de te 
ontbossen oppervlakte al gecompenseerd werd door de verkavelaar, die hiervan een attest kan 
voorleggen. 

Er bestaan drie mogelijkheden tot compensatie: in natura, financieel, of een combinatie van de twee. 

De compensatie in natura houdt in dat u de ontbossing compenseert door nieuwe terreinen te 
bebossen of door een derde te laten bebossen. De beboste oppervlakte moet gelijk zijn aan de 
ontboste oppervlakte, vermenigvuldigd met een compensatiefactor. De compensatiefactor hangt af 
van de ecologische waarde van het bos, waarbij de samenstelling van de boomsoorten als criterium 
geldt. Het is ook mogelijk om in plaats van een compensatie in natura uit te voeren, een 
bosbehoudsbijdrage te betalen. De bijdrage wordt gestort in het Bossenfonds van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

                                                        
1
 Cf het B Vl R van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het 

vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester .  
2
 Met ‘woongebied in de ruime zin’ worden alle woongebieden bedoeld die in het KB van 28 december 1972 nader worden bepaald, 

inclusief de woonuitbreidingsgebieden. 
3
 Met ‘industriegebied in de ruime zin’ worden alle industriegebieden bedoeld die nader bepaald worden in het KB van 1972. 

4
 Met zones met een ruimtelijke bestemming die ‘gelijk te stellen’ is met woongebied in de ruime zin en industriegebied in de ruime zin 

worden zones bedoeld met een ruimtelijke bestemming waarvan het bestemmingsvoorschrift wel aansluit bij of gelijkt op die van 
woongebied of industriegebied in de ruime zin. Het gaat dus om een bestemming die eigen is aan het plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan in kwestie. 



16 IOK plangroep Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting 

2.5.5 Decreet integraal waterbeleid  

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 9 juli 2003 moet leiden tot een integraal 
waterbeheer en vormt de basis voor de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen. Het 
voorziet dat er in de strijd tegen de wateroverlast ruimte voor water wordt voorbehouden. Daarnaast 
heeft het ook de bedoeling een betere waterkwaliteit teweeg te brengen en de watervoorraden te 
vrijwaren.  

Het decreet legt de wijze tot geografische indeling van de watersystemen vast. De vier 
stroomgebieden zijn het stroomgebied van de Schelde, het stroomgebied van de Maas, dat van de 
Ijzer en van de Brugse Polders. Het stroomgebied van de Schelde en de Maas worden verder 
opgedeeld in bekkens en deelbekkens. De organisatie van het integraal waterbeleid volgt ook deze 
opdeling. Naast de stroomgebiedsdistricten en de bevoegdheden op Vlaams niveau, wordt per 
bekken een bekkenbestuur en een bekkenraad opgericht. Per deelbekken of voor meerdere 
deelbekkens van eenzelfde bekken wordt een waterschap opgericht.  

Naast een waterbeleidsnota wordt door de Vlaamse Regering voor elk stroomgebiedsdistrict een 
stroomgebiedsbeheersplan opgesteld. Voor elk bekken dient ook voor 22 december 2006 een 
bekkenbeheersplan te worden vastgesteld dat het integraal waterbeleid bepaalt voor het 
desbetreffende bekken. Deelbekkenbeheersplannen die door de waterschappen zijn goedgekeurd 
worden toegevoegd aan de bekkenbeheersplannen en daarin geïntegreerd door het bekkenbestuur. 
Daarnaast wordt voor elk stroomgebiedsdistrict een maatregelprogramma vastgesteld ter 
verwezenlijking van de milieudoelstellingen die in het decreet werden vastgelegd voor 
oppervlaktewater, voor grondwater en voor kunstmatige waterlichamen. De vereiste inhoud van al 
deze plannen worden vastgelegd in bijlage bij het decreet. 

Daarnaast worden in het decreet nog een aantal algemene instrumenten van het integraal 
waterbeleid vastgelegd.  

Watertoets  

Artikel 8 regelt de zogenaamde watertoets. Dit houdt onder meer in dat de vergunningverlenende 
overheid de mogelijke schadelijke effecten van vergunningsbesluiten op het watersysteem in haar 
beoordeling moet opnemen. Als er zich schadelijke effecten kunnen voordoen, zal de vergunning 
onder voorwaarden verleend moeten worden en in sommige gevallen geweigerd moeten worden. De 
watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, 
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s 
of vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een 
vroeg stadium het watersysteem mee te nemen in de afweging. Elk nieuw initiatief waarvoor er een 
vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een andere) en elk plan of 
programma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden.  

Het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van nadere regels voor de uitvoering van de watertoets werd 
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 juli 2006. 

Oeverzones 

Oeverzones kunnen worden ingesteld langs alle oppervlaktewaterlichamen. Het decreet bepaalt dat 
de oeverzone van elk oppervlaktewaterlichaam tenminste de taluds ervan omvat, d.i. de strook land 
binnen de bedding vanaf de bodem van de bedding tot aan het begin van het omgevende maaiveld 
of de kruin van de berm.  Voor oeverzones worden in het decreet een aantal bepalingen vastgelegd 
in verband met bemesting, het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen, ruimingsslib, het aanbrengen 
van constructies en dergelijke. In de oeverzones gelden ten minste volgende bepalingen: 

– Elke vorm van bemesting is verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse 
uitscheiding bij begrazing. Indien de oeverzone enkel de taluds omvat, is elke vorm van 
bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing verboden binnen: 

– vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het oppervlaktewaterlichaam; 

– tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het oppervlaktewaterlichaam in het VEN 

– tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het oppervlaktewaterlichaam indien een 
helling grenst aan het oppervlaktewaterlichaam. 

– Het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen, met uitzondering van rodenticiden die worden 
aangewend in het kader van de rattenverdelging, is verboden. Indien de oeverzone enkel de 
taluds omvat, is het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen verboden binnen een meter 
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landinwaarts vanaf de bovenste rand van van het talud van het oppervlaktewaterlichaam. Ingeval 
van acute en redelijkerwijs niet te voorziene plagen die een gevaar inhouden voor mens of milieu 
of in het geval van situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de 
veiligheid van de mens en waarvoor tegelijkertijd geen afdoende alternatieve 
bestrijdingsmiddelen voorhanden zijn, kan tijdelijk van dit verbod worden afgeweken, midt de 
beheerder van de oeverzone dit voorafgaandelijk meldt aan de bevoegde administratie. 

– Er mag geen ruimingsslib op de oeverzone worden aangebracht, behoudens de uitzonderingen 
bepaald in het bekkenbeheerplan of het deelbekkenbeheerplan en de uitzonderingen die de 
Vlaamse regering kan bepalen voor grachten. 

– Grondbewerkingen zijn verboden binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het 
talud van een oppervlaktewaterlichaam; de grondbewerkingen uitgevoerd vanaf een meter 
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud moeten beantwoorden aan de code van 
goede landbouwpraktijken. 

– Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht, met uitzondering van die 
constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterlichaam, voor het 
vervullen van de functie of de functies die werden toegekend aan het oppervlaktewaterlichaam, 
van werken van algemeen belang en van de constructies die verenigbaar zijn met de functie of de 
functies van de oeverzone. Bij het uitvoeren van werken, andere dan die welke zijn gericht op het 
herstel van de natuurlijke werking van het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam, worden bij 
voorkeur en waar mogelijk de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd. 

De Vlaamse Regering kan in de oeverzones andere noodzakelijke maatregelen opleggen, met 
inbegrip van erfdienstbaarheden.  

De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op de oppervlaktewaterlichamen 
zijn verplicht om: 

– Doorgang te verlenen aan de personeelsleden van de beheerder van een waterloop of waterweg, 
aan de werklieden en aan de personen die in opdracht van de overheid met uitvoering van het 
beheer van een oeverzone zijn belast; 

– Op hun gronden of eigendommen de materialen, het gereedschap en de werktuigen te laten 
plaatsen die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn. 

2.5.6 Kwaliteitsobjectieven voor oppervlaktewater 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 (B.S. 29.01.99) werden de 
viswaterzones, schelpdierenzones, drinkwaterzones en badzones aangeduid waarbinnen specifieke 
kwaliteitsobjectieven van toepassing zijn. 

De Mark en de Muntbeek werden aangeduid als oppervlaktewateren met bestemming viswater
5
. 

2.5.7 Archeologie  

Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium 

Op basis van het archeologiedecreet werd een zorgplicht ingesteld. Conform art. 4 § 2 van het 
Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993, gewijzigd bij 
decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 zijn 
de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die zich op hun 
gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  

Het decreet legt ook de relatie met de ruimtelijke ordening door het voorzien van een adviesplicht 
voor vergunningsaanvragen die een invloed kunnen hebben op de ondergrond. De 
vergunningverlenende overheid dient advies in te winnen bij het bevoegde agentschap (artikel 5).  

Iedereen die een prospectie of opgraving wenst uit te voeren dient over een gepaste vergunning te 
beschikken. De Vlaamse Regering bepaalt de algemene voorwaarden voor het uitvoeren van 
dergelijke werken en de procedure voor de vergunning (artikel 6). Verder omvat het decreet een 
toevalsvondstenregeling (artikel 8).  

                                                        
5
 Waterbeleid deelbekken Mark, provincie Antwerpen 
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Conventie van Malta (La Valetta, 1992) 

De Conventie van Malta is een europees verdrag inzake de bescherming van archeologisch erfgoed. 
Deze Conventie werd door België ondertekend op 30 januari 2002 en geratificeerd op 8 oktober 
2010.  Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te behouden. Bij het 
ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, beter nog het cultuurhistorisch 
belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. In dit verdrag wordt o.a. gestreefd naar 
afstemming en overeenstemming tussen de onderscheiden behoeften van de archeologie en de 
ruimtelijke ordening door erop toe te zien dat archeologen worden betrokken bij het planningsbeleid 
en in de verschillende fasen van ontwikkelingsprojecten. 

Centrale archeologische inventaris (CAI)  

De Centrale Archeologische Inventaris, kortweg CAI, is een inventaris van gekende archeologische 
vindplaatsen in Vlaanderen.  

Voor het plangebied zelf zijn geen vondsten gekend. Er zijn wel enkele elementen geregistreerd in 
de directe omgeving van het plangebied:  

– 112054: O-L-V-Bezoekingkerk, met datering in de Late middeleeuwen, meermaals herbouwd met 
behoud van oudste delen zoals toren 

– 105147: aan het Looi werd naar aanleiding van de ruilverkaveling mogelijke sporen van 
middeleeuwse bewoning opgemerkt. De bewaringstoestand ter plaatse is echter onbekend. 

 

 

Figuur 8: uittreksel CAI  

Onroerend erfgoed geeft in het advies naar aanleiding van de plenaire vergadering niettemin voor 
voorliggend RUP mee dat niet uitgesloten kan worden dat in de projectzone Brouwerij nog 
ongestoorde gronden aanwezig zijn waar archeologisch erfgoed kan aangetroffen worden. 
Archeologisch vooronderzoek kan hierover duidelijkheid brengen. De zorgplicht is van toepassing.  
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2.6 Ruimtelijke veiligheidsrapportage  

Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage van 
kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst 
Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden 
opgemaakt. Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met 
betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport 
bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van 
ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te 
worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering.  

Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de 
gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
onderzoekt, wanneer nodig de risico’s. 

Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief 
een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het 
risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen 
worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij 
het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen: 

– ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte 
gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van 
een zwaar ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers; 

– ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare 
natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen; 

– ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe 
gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus 
ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten. 

De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of 
geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds 
moet bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te 
sporen en er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst 
aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) 
waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. 

De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het industriële 
veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In 
het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk 
veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten 
bijgestuurd of aangepast worden.  

Relevantie voor RUP Meer oost  

Met betrekking tot voorliggend RUP kunnen volgende stellingen worden gedaan: 

– Binnen een straal van 2 km vanaf de contour van het onderzoeksgebied is geen SEVESO-
inrichting gelegen. 

– Er is geen SEVESO-inrichting aanwezig of mogelijk binnen het RUP. 

Als conclusie kan gesteld worden dat de opmaak van een RVR in het geval van dit RUP niet vereist 
is volgens de geldende regelgeving en dat de veiligheid ten opzichte van seveso-bedrijven is 
gegarandeerd. 

2.7 Milieueffectenrapportage (mer) – toetsing milieu-effecten 

Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het 
milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. 
Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of 
ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de 
milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken 
en geëvalueerd.  
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De regelgeving voor milieueffectrapportage werd opgemaakt op Europees niveau en werd later 
geïmplementeerd door Vlaanderen in de decreten: mer/vr decreet van 18/12/2002, decreet van 
22/04/2005 en het decreet van 27/04/2007. Er werden een aantal uitvoeringsbesluiten goedgekeurd 
die bepalen welke categorieën van plannen en programma’s onderhevig zijn aan een MER. 

Het maken van een MER wordt gekoppeld aan de procedure van het RUP in het decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid. 

Specifiek voor het opmaken van RUP’s geeft het uitvoeringsbesluit, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 7/11/2007, uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde planMER-
decreet. Het decreet van 27/04/2007 verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden 
van gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieu-effectenstudie, 
vooraleer zij definitief worden goedgekeurd. De opmaak van een screening voor de MER-plicht is 
een rechtstreekse uitvoering van dit uitvoeringsbesluit. 

Een screening inzake planMER-plicht houdt in dat wordt onderzocht / aangetoond dat het RUP en de 
realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu en een planMER 
redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 

Onderzoek tot milieueffectrapportage: screening op planMER voor RUP Meer oost 

Voor voorliggend RUP Meer oost werd een screeningsprocedure doorlopen in 2009. Het ‘verzoek tot 
Raadpleging’ voor het RUP Meer Oost te Hoogstraten in het kader van de planMER screening werd 
aangetekend verstuurd op 25/05/2009 naar volgende adviesinstanties (cfr. opgegeven adressenlijst 
voor dossiernummer MER OHPL0321):  

Tabel 1: adviesinstanties OHPL0321 

   

Provinciebestuur Antwerpen  Departement Ruimtelijke Ordening 

en Mobiliteit  

Dienst Ruimtelijke planning  

Agentschap R-O Vlaanderen  R-O Antwerpen  Ruimtelijke Ordening 

Agentschap R-O Vlaanderen  R-O Antwerpen  Onroerend Erfgoed 

Agentschap voor Natuur en Bos   Antwerpen 

Departement Landbouw en Visserij  Afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling  

Antwerpen  

Vlaamse Landmaatschappij   

VMM  Afdeling Operationeel Waterbeheer  

Bron: Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte planprocessen  

De uitgebrachte adviezen werden behandeld in het screeningsdossier dat werd overgemaakt aan de 
dienst MER. 

De dienst MER heeft vervolgens bij schrijven van 15/12/2009 kenbaar gemaakt dat op basis van het 
screeningsdossier geconcludeerd kan worden dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.  

Deze beslissing wordt in bijlage bij dit RUP gevoegd. De screeningsnota is raadpleegbaar via 
www.mervlaanderen.be.  

De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP verwerkt.  

2.8 Relevante sectorale studies en beleidsdocumenten  

2.8.1 Mobiliteitsplan Hoogstraten  

Volgende aandachtspunten zijn voor het studiegebied van belang: 

– de N146 (Meerseweg – Meerdorp – J.Lijsenstraat) is een doortocht, categorie lokale weg type I. 

– Meerleseweg, lokale weg type II. 

– De overige wegen zijn lokale wegen type III. 

– Veilige en directe fietsverbindingen moeten gerealiseerd worden (bijvoorbeeld bij corridors).  

http://www.mervlaanderen.be/


Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting IOK plangroep 21 

– In de kernen zijn goed uitgeruste wandelcircuits ontwikkeld.  

2.8.2 Deelbekkenbeheerplan Mark 

In het deelbekkenbeheerplan Mark werd de Mark aangeduid als Vlaams oppervlaktewaterlichaam, 
de Muntbeek of De Beek als lokaal oppervlaktewaterlichaam van 1

e
 orde (L1/11-03/04).  

Het deelbekken Mark maakt deel uit van het Waterschap Mark en Weerijs en ligt in het Maasbekken, 
wat op zich deel uitmaakt van het stroomgebied van de Maas. Het deelbekken omvat delen van de 
gemeenten Beerse, Brecht, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Wuustwezel en het volledige 
grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog. Volgende aandachtspunten werden opgenomen in het 
deelbekkenbeheerplan.  

– Wateroverlast: het waterbergend vermogen vergroten 

In het deelbekken van de Mark situeren zich verschillende kleinere overstromingszones. De 
talrijke drainagegrachten en de toename aan verharde oppervlakte (uitbreiding industrieterreinen, 
grote serres, de regio kent veel glastuinbouw) zorgen echter voor een versnelde afvoer van 
regenwater. Hierdoor werd het probleem van wateroverlast niet opgelost, ook de meer 
stroomafwaarts gelegen gebieden hebben momenteel overstromingsproblemen (onder andere in 
Breda, Nederland). Maatregelen om deze wateroverlast te beperken kunnen ingedeeld worden in 
3 stappen, namelijk het gebruik van hemelwater en infiltratie, het bergen van water en pas in een 
laatste fase de afvoercapaciteit van waterlopen verbeteren. Maatregelen dienen dus vooral 
gericht te zijn op het zoveel mogelijk tijdelijk ter plaatse vasthouden van water in plaats van het 
versneld af te voeren naar de stroomafwaarts gelegen gebieden. 

– Streven naar water van goede kwaliteit 

De fysisch-chemische waterkwaliteit in het deelbekken van de Mark varieert van slecht tot matig. 
In dit eerder landelijke gebied is de rioleringsgraad laag. Voornamelijk ter hoogte van de RWZI te 
Merksplas en in Hoogstraten worden te hoge nutriëntenconcentraties (stikstof en fosfor) gemeten. 
Om de waterkwaliteit te verbeteren is het belangrijk dat het rioleringsnet verder uitgebreid wordt 
en dat puntlozingen verdwijnen. Naast de huishoudens is ook de landbouw verantwoordelijk voor 
de slechte waterkwaliteit. Het voorzien van een oeverzone langsheen de waterloop moet 
verhinderen dat nutriënten en sediment inspoelen. Zolang de belangrijkste lozingspunten niet 
gesaneerd worden, blijft een duurzaam watersysteem onmogelijk en hypothekeert dit de aanleg 
van overstromingsgebieden.  

De meeste waterlopen in dit deelbekken hebben volgens meetresultaten van de VMM een matig 
tot goede biologische waterkwaliteit. 

– Het behouden en versterken van het natuurlijk en landschappelijk karakter van de waterlopen 

Het gedeelte van de Mark stroomafwaarts van de samenvloeiing met het Merkske heeft een 
zwakke structuurkwaliteit. In het verleden is de waterloop op bepaalde trajecten rechtgetrokken in 
kader van de ruilverkavelingen of voor de drainering van akkers. Bij de aanleg van een fietspad 
langs de Mark zijn de oevers verhoogd en verstevigd. Waar deze niet voldoende onderhouden 
worden, spoelen ze uit met verzanding van de Mark tot gevolg.  

De overige waterlopen in dit deelbekken hebben veelal een matige tot zwakke structuurkwaliteit. 
Ze werden dikwijls (onnodig) overwelfd, rechtgetrokken, de oevers werden verhard en slib werd 
op weinig milieuvriendelijke manier geruimd. Hierdoor hadden fauna en flora weinig kans om zich 
te ontwikkelen. 

In het verleden werden er zes automatische stuwen geplaatst die het waterpeil van de Mark 
dienden te beheersen. Ter bevordering van de vismigratie zullen deze stuwen van bypassen 
voorzien worden.  

Hoogstraten is de laatste Vlaamse gemeente van belang voor de Grote pimpernel. Uitvoerige 
drainage en bemesting hebben deze kwetsbare plantensoort teruggedrongen tot wegbermen en 
slootkanten. Om deze soort te beschermen is het Plan Pimpernel opgestart, wat erin bestaat om 
langs de Mark één aaneenschakeling te krijgen van wegbermen of natuurgebieden vanaf de 
monding van het Merkske tot aan de Belgisch-Nederlandse grens. Er zal getracht worden 
maatregelen met betrekking tot water af te stemmen op dit plan. 

In het kader van deze krachtlijnen werden in het deelbekkenbeheerplan acties uitgewerkt voor het 
deelbekken van de Mark. Op de actiekaart uit het deelbekkenbeheerplan is een actie opgenomen op 
de Muntbeek in de buurt van, maar niet binnen het plangebied. Het gaat om actie 39, de sanering 
van een vismigratieknelpunt (Beek A411, actienummer DB11-03_39) onder het zijweggetje op de 
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overgang van Het Lak naar de Terbeeksestraat. Voor het plangebied zelf werden geen acties 
voorzien.  

2.8.3 Woonbeleidsplan Hoogstraten 2011-2013 

In het kader van het Kempens woonplatform werd voor de stad Hoogstraten een woonbeleidsplan 
opgemaakt. Dergelijk woonbeleidsplan brengt, aan de hand van een objectieve beschrijving, de 
kansen en/of problemen in kaart. Op basis hiervan worden dan doelstellingen geformuleerd, welke 
vertaald worden in concrete acties om het woonbeleid in de gemeente meer vorm te geven. Op die 
manier neemt de gemeente haar regisseursrol op, die ze vanuit de Vlaamse Wooncode krijgt 
toebedeeld. 

De SWOT-analyse bij opmaak van het woonbeleidsplan leverde een aantal voor voorliggend RUP 
relevante vaststellingen op.  

– Als bedreiging op het vlak van ruimtelijke mogelijkheden werd vastgesteld dat er in het 
buitengebied is geen uitbreiding mogelijk is. De verdichting in het kleinstedelijk gebied gebeurt 
wel snel, veel op korte termijn, weinig op lange termijn (gefaseerd aansnijden). 

– De leefbaarheid van de dorpskernen staat onder druk want er is geen verdichting mogelijk. De 
buitengebieden zijn niet aantrekkelijk als je geen jonge gezinnen kan aantrekken. 

In het actieplan in het woonbeleidsplan werd dit vertaald naar volgende acties:  

– Er wordt actief gezocht naar voldoende woon- en verdichtingsmogelijkheden in de deeldorpen, 
binnen het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, met voldoende aandacht voor 
ruimte en woonkwaliteit. 

– Binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden nieuwe 
bouw- en woonmogelijkheden voorzien. 

– De nieuwe behoeften worden in kaart gebracht in voorbereiding op een aanpassing van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het behoud van voldoende woongelegenheden in de 
deeldorpen wordt opgenomen in een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
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3 Bestaande toestand 

3.1 Fysische kenmerken  

Reliëf  

Figuur 9: DHM plangebied RUP Meer oost (bron: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, MVG-LIN-AMINAL-
afdeling Water en MVG-LIN-AWZ-afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologsch 
onderzoek(GIS-Vlaanderen) 

Het plangebied ligt ten oosten van de kern van Meer aan de samenvloeiing van de Mark en de 
Beek/Muntbeek. Het centrale gedeelte van het plangebied vormt een lager gelegen gebied dat 
ruimtelijk en fysisch aansluit op de vallei van deze waterlopen. De kern van Meer ligt algemeen op de 
hogere gronden ten NW. Ook de kernbebouwing binnen het plangebied en deze langsheen de 
Driehoekstraat ligt op hogere gronden die deze laagte flankeren. Plaatselijk geeft dit beperkte 
hellingen op de overgang van deze lagere gronden naar de hogere bebouwde gronden (zie Figuur 
10)  

Hieruit valt af te leiden dat het centrale open ruimtegebied binnen het plangebied deel uitmaakt van 
het watersysteem in de vallei van Mark.  
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Figuur 10: hellingenkaart (bron: watertoetskaarten)  

Bodem, waterlopen en waterhuishouding  

Twee waterlopen vormen de ZO grens van het plangebied:  

– De Mark, een waterloop van 1
e
 categorie begrenst in het oosten het plangebied.  

– De Muntbeek/De beek, een waterloop  van 2
e
 categorie, begrenst het plangebied in het ZO en 

mondt ter hoogte van het plangebied in de Mark.  

Het plangebied Meer oost strekt zich bijgevolg uit van de valleien van de Mark en Muntbeek in het 
ZO tot op de rand van de kern van Meer op de hogere gronden die de vallei in het NW flankeren.  

Het centrale gedeelte van het plangebied (het ingesloten open ruimtegebied) heeft een belangrijke 
sponsfunctie en vormt als onderdeel van de alluviale vallei een natuurlijke waterbergingszone binnen 
het watersysteem van de Mark en de Muntbeek. Ook op basis van de bodemkaart is af te lezen dat 
het centrale gebied een alluviale depressie vormt die wat betreft bodemkarakteristieken naadloos 
aansluit op de alluviale bodems langsheen de Mark en dus deel uitmaakt van het valleisysteem van 
deze waterloop.  

De bodem van het plangebied bestaat uit: 

– Alluviale bodems in valleidepressie: 

– Zep: natte gronden op zand 

– Sep: matig natte gronden op lemig zand 

– Pfp: zeer natte gronden op licht zandleem met reductiehorizont 

Deze bodems komen grofweg overeen met de overstromingsgevoelige zones zoals deze 
aangeduid werden op de watertoetskaart ‘Overstromingsgevoelige gebieden’.  

– Plaggenbodems ter hoogte van de historische kern en aansluitende landbouwgebruiksgronden:  

– Zdm: matig natte zandgronden met diepe antropogene humus A horizont 

– Sdm: matig natte lemige zandgronden met diepe antropogene humus A horizont 

– Sem: natte lemige zandgronden met diepe antropogene humus A horizont 

Deze bodems komen grofweg overeen met de infiltratiegevoelige bodems zoals deze aangeduid 
werden op de watertoetskaart ‘infiltratiegevoelige bodems’.  

De kernwand werd gekarteerd als bebouwde zone.  
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Figuur 11: vereenvoudigde bodemkaart (Bodemkaart van Vlaanderen, uitgave 2001, IWT, AGIV) 



26 IOK plangroep Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting 

3.2 Bestaande ruimtelijke toestand – ruimtegebruik  

Figuur 12: bestaande toestand RUP Meer oost (bron: orthofoto 2010) 

Centraal open ruimtegebied  

Het centrale gedeelte van het plangebied wordt gevormd door het open ruimtegebied tussen 
Meerdorp, Frankenberg, Mark en Muntbeek. Dit werd op het gewestplan grotendeels bestemd als 
parkgebied. Het wordt ingenomen door opgaand groen in afwisseling met percelen in gebruik door 
hobbylandbouw. De randzones van het gebied zijn in gebruik door de professionele landbouw. Deze 
landbouwgebruikspercelen zijn grotendeels onbebouwd. Enkel aansluitend op het 
glastuinbouwbedrijf dat in het noordoosten net buiten het plangebied gelegen is werd infrastructuur 
aangebracht: waterbekken, wandelkappen, e.d. 

Landbouw  

Op de zuidelijke en oostelijke rand van het plangebied situeren zich een aantal 
landbouwgebruikspercelen. Het grootste deel van deze percelen zijn in gebruik als grasland, slechts 
enkele als maïsakker. De percelen die gelegen zijn langsheen de Beek/Muntbeek hebben in het 
verleden deel uitgemaakt van de ruilverkaveling Meerle (akten 30/12/1985, 30/11/87). 

woonlint Driehoekstraat  

infrastructuur VMM 

verlaten KMO-zone 

site Veiling  

centraal open ruimtegebied  

Frankenberg  

Mark 

Meerdorp 

de Beek/Muntbeek 
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Binnen het plangebied zijn geen landbouwbedrijfszetels aanwezig. Net ten noordoosten 
(Frankenberg 16) situeert zich wel een glastuinbouwbedrijf (aardbeien). Binnen het plangebied werd 
door het glastuinbouwbedrijf een waterbassin aangelegd.  

Figuur 13: landbouwgebruik plangebied en omgeving (bron: landbouwgebruiksgegevens 2010, VLM) 

Natuurlijke elementen  

Het centrale deel van het plangebied omvat een aantal beboste percelen in natter gebied. Het gaat 
om loofhoutbestanden die in de loop der jaren aangeplant werden gezien de specifieke fysische 
omstandigheden: 

– grotendeels populierenbestanden  (lhb: populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of 
wilgenondergroei cfr. BWK). 

– En een loofhoutaanplant (n cfr. BWK) 

De graslanden binnen het plangebied bestaan uit soortenarme permanente cultuurgraslanden (hp) of 
verruigde graslanden (hr).  

Het gaat om een ingesloten open ruimtegebied dat gezien de natte omstandigheden een relatief 
natuurlijke invulling kent, maar behoudens via de waterlopen afgesloten ligt van andere zones met 
een natuurlijke invulling in de ruime omgeving. 
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Figuur 14: BWK: vegetatie (eenheid 1) in plangebied en omgeving (bron: BWK: versie 2, INBO) 

Figuur 15: centraal open ruimtegebied  

Ontsluiting  
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Het centrale gebied is slechts beperkt ontsloten. Gemotoriseerd verkeer in het centrale gebied is 
enkel mogelijk in de Driehoekstraat. Vanuit de bebouwde kernwand zijn er sporadische insteken die 
zich echter beperken tot het eigen perceel en geen doorsteken tot het achterliggend gebied vormen. 
Vanop de Driehoekstraat is een verbinding met het Looi ten zuiden ingericht voor trage 
weggebruikers. Er bestaat geen verbinding tussen Driehoekstraat en Frankenberg. 

Nutsinfrastructuur  

Langsheen de Beek/muntbeek werd infrastructuur opgericht in beheer door VMM.  

Kernwand  Meer  

De kernwand langsheen Meerdorp en Meerleseweg vormt de westelijke grens van het plangebied. 
Het betreft hier grotendeels aaneengesloten bebouwing voornamelijk bestaande uit woningen. Hier 
en daar wordt de woonfunctie afgewisseld met handelsactiviteiten, verweven bedrijfsactiviteiten en 
recreatieve voorzieningen in het kader van het verenigingsleven van Meer. Gezien de beperkte 
perceelsbreedten zijn enkele van deze bedrijfsgebouwen en verenigingslokalen in de diepte 
uitgewerkt zodat gedeeltelijke zonevreemdheidssituaties zijn ontstaan op de achterste 
perceelsgedeelten. Op het gewestplan werden twee KMO-zones aangeduid langsheen Meerdorp: 
site Veiling Meer en omstreken en site Brouwerij Sterkens.  

Figuur 16: zicht op kernwand Meerdorp 

Kernbebouwing  

De bebouwing langsheen de oostzijde van Meerdorp en het aansluitende gedeelte van de 
Meerleseweg heeft een aaneengesloten karakter met een sterk gesloten straatbeeld tot gevolg. 
Vanop Meerdorp en de Meerleseweg ontbreken hierdoor ook doorzichten naar de achterliggende 
open ruimte. De bebouwingstypologie is divers met een afwisseling van ééngezinswoningen, 
meergezinswoningen en wonen boven winkels of diensten.  

bedrijvigheid – supermarkt  

Naast andere verweven handel en diensten zijn een aantal ruimere lokale bedrijfs- en 
handelsactiviteiten verweven gesitueerd binnen de oostelijke kernwand van Meer. Deze activiteiten 
kennen een ruimere achterwaartse bebouwing waardoor ze specifiek afwijken van andere 
bebouwing binnen de kernwand:  

– Supermarkt contact GB is gesitueerd aan Meerdorp 12 (1, zie  Figuur 17). Deze supermarkt werd 
ondergebracht in bebouwing die werd opgericht achter de bebouwing die inpast binnen de 
kernwandbebouwing. De site is vanop Meerdorp bereikbaar via een overbouwde inrit. Door deze 
specifieke configuratie beschikt de supermarkt naast de winkel over een ruime parkeerzone. Voor 
de afbraak van de bedrijfsgebouwen op de site van de voormalige brouwerij Sterkens sloot deze 
site hier morfologisch volledig op aan. Vanop de parkeerzone bestaat er doorzicht naar de vallei 
van de Beek/Muntbeek.  

– Grauwmans Prints is gesitueerd op de hoek van de Driehoekstraat en Frankenberg. (2, zieFiguur 
17); Het betreft lokale bedrijfsactiviteiten met beperkte ruimtebehoefte. De bedrijfsactiviteiten 
vinden plaats in enkele bedrijfsgebouwen die werden opgericht achter het hoofdgebouw dat 
aansluit op de naastliggende kernbebouwing.  

– Schrijnwerkerij Croymans is gesitueerd aan Meerdorp 40-44 (3, zie Figuur 17). De 
bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in de bedrijfsgebouwen die werden opgericht achter het 
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hoofdgebouw op hetzelfde perceel dat inpast binnen de kernwand binnen Meerdorp. De 
bedrijfsactiviteiten zijn hierdoor nagenoeg niet zichtbaar vanop Meerdorp. De bebouwing dringt, 
net zoals de bebouwing op de site van Veiling Meer en omstreken op korte afstand, diep in de 
achterliggende ruimte. Dit wordt echter sterk gemaskeerd door het woonlint langsheen de 
Driehoekstraat.  

– Garage Geudens is een garage- en carrosseriebedrijf gesitueerd aan Meerseweg 8 (6, zie Figuur 
17). De voornaamste activiteiten van het bedrijf zijn hierdoor buiten het plangebied gesitueerd. 
Het bedrijf heeft echter ook de percelen 280L en 277F binnen het plangebied in eigendom en in 
gebruik. Op perceel 280L worden wagens gestald. Het achterliggende perceel 277F werd 
gedeeltelijk ingericht als tuin.  

Figuur 17: situering bedrijvigheid en recreatieve infrastructuur  

Recreatieve infrastructuur 

Binnen het woongebied van de kern van Meer zijn aan de Meerleseweg ook twee locaties met 
infrastructuur van Meerse verenigingen te situeren:  

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 
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– Vereniging ‘Verenigde Vrienden’ is gesitueerd net ten zuiden van de site van de voormalige 
Veiling Meer en omstreken (4, zie Figuur 17). Aansluitend op de Feestzaal Victoria heeft deze 
kruisboogvereniging een schietstand in open lucht (25m) in gebruik. Deze vereniging is op deze 
locatie al actief sinds 1927. Bij de intekening van het gewestplan werd deze infrastructuur echter 
grotendeels mee ingekleurd als KMO-zone (cfr. Veiling Meer en omstreken).  

Figuur 18: site Verenigde Vrienden  

Figuur 19: site Sint-Ambrosiusgilde 

– Sint-Ambrosiusgilde is een historische schuttersgilde. De infrastructuur van deze gilde is gelegen 
aan de Meerleseweg 36 (5, zie Figuur 17). Het gaat om een verenigingslokaal dat in halfopen 
bebouwing werd opgericht langsheen de Meerleseweg. Het gaat om een gebouw dat wat betreft 
bebouwingsprofiel en –karakter bijzonder goed werd ingepast in het straatbeeld en de bebouwing 
langsheen de Meerleseweg. Voor het gebouw is parkeerruimte (betonstraatstenen) voor een 
aantal personenwagens. Naast het verenigingslokaal ligt een ondergrondse schietstand met een 
lengte van 50m. Echter, het perceel kent een aflopende terreinhelling naar het achterliggende 
open ruimtegebied waardoor deze bunkerconstructie op het einde van het perceel boven het 
maaiveld uitsteekt en zichtbaar wordt. Door deze diepteligging ten opzichte van de Meerleseweg 
reikt deze constructie ook tot in het achterliggende parkgebied waardoor een gedeeltelijk 
zonevreemde situatie bestaat. Achter het verenigingslokaal werd een terras aangelegd. Binnen 
de reikwijdte van de bestemming woongebied met landelijk karakter met het terrein verder 
afgewerkt met dolomiet.  

KMO-site voormalige veiling Meer en omstreken  

Ter hoogte van de aansluiting van de Meerleseweg op Meerdorp werd op het gewestplan een KMO-
zone ingetekend. Het betreft de site van de voormalige Veiling van Meer en omstreken.  
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Figuur 20: site voormalige Veiling Meer en omstreken  

Deze veilingactiviteiten werden ter plaatse stopgezet, maar de gebouwen bleven behouden. Ze 
worden momenteel tijdelijk gebruikt als opslagruimte door lokale bedrijven. Kenmerkend aan deze 
site is de bebouwing in achteruitgestelde orde zodat vooraan op de betrokken site een open parkeer- 
en/of laadzone werd vrijgelaten. Deze zone wordt momenteel gebruikt als parking voor Meer en de 
nabijgelegen kernfuncties.  

Figuur 21: site Veiling Meer en omstreken op gewestplan en orthofoto (2010)  

De afbakening van de bestemming KMO-zone op het gewestplan gebeurde echter op zodanige wijze 
dat ook de naastgelegen bebouwing (woningen en feestzaal) al dan niet gedeeltelijk werden 
opgenomen in deze bestemmingszone. Ook ter hoogte van de bedrijfsgebouwen zelf bestaat er een 
beperkte zonevreemdheidsproblematiek.  

KMO-site voormalige brouwerij Sterkens  

Tussen Meerdorp, Driehoekstraat en de Beek/muntbeek werd op het gewestplan een KMO-zone 
ingetekend. Tot een aantal jaren geleden was op deze locatie het bedrijf Brouwerij Sterkens nv. 
actief. Voor de brouwerij betrof het hier een historische locatie gezien de activiteiten hier al in 1731 
opgestart werden. De eigendommen van Brouwerij Sterkens Immo omvatten niet enkel de 
bedrijfsgebouwen, maar ook enkele woningen langsheen Meerdorp en Driehoekstraat die privaat 
verhuurd werden.  



Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting IOK plangroep 33 

Figuur 22: site Sterkens dd 2005 

Met de groei van de activiteiten werd deze historische ligging echter als een knelpunt ervaren. Er 
bestonden klachten rond geluids- en reukhinder en ook de verkeersstroom voor toelevering en 
ophaling zorgde voor verkeersoverlast in Meerdorp.  

De verwachte groei van de omzet, de nood aan hernieuwing van machinepark en de afweging dat 
een dergelijke groei op de huidige locatie niet langer haalbaar zou zijn hebben het bedrijf er toe 
geleid de activiteiten ter plaatse stop te zetten. Omwille van de verouderde toestand van het 
patrimonium werd in 2007 een afbraakvergunning voor de volledige eigendom aangevraagd. De 
gebouwen werden ondertussen allen afgebroken, waardoor deze locatie momenteel volledig braak 
ligt.  

Figuur 23: site Brouwerij Sterkens op gewestplan en orthofoto (2010) 

Driehoekstraat – Frankenberg  

De Driehoekstraat is een doodlopende insteekweg vanop Meerdorp richting de vallei van de Mark die 
op het gewestplan werd ingekleurd als woongebied. Langs beide zijden van deze straat werd 
voornamelijk open bebouwing opgericht die nu als bouwlint in het open ruimtegebied steekt. 
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Figuur 24: zicht op woonlint Driehoekstraat  

De Frankenberg vormt de noordelijke grens van het plangebied en boordt het centrale open 
ruimtegebied naar het noorden toe af. De bebouwing, binnen woongebied met landelijk karakter 
volgens het gewestplan, ligt in het verlengde van de bebouwing langsheen de Meerleseweg binnen 
het plangebied. Het gaat om woningen, hoofdzakelijk in open bebouwing.  

3.3 Juridische aspecten  

Buurtwegen en voetwegen  

 

Figuur 25: uittreksel uit atlas der buurtwegen (bron: Provinciebestuur Antwerpen) 

– Meerdorp/gewestweg N14 is tevens gekend als buurtweg nr. 1 

– Frankenberg werd aangeduid als buurtweg nr. 2 

– Meerleseweg buurtweg nr. 2 + buurtsteenweg groot vervoer Nr. 301/8 

– Driehoekstraat: buurtweg nr. 18 + voetweg nr. 46 
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Verkavelingen  

Tabel 2: verkavelingsvergunningen binnen plangebied RUP Meer oost  

Situering  Datum  arohmnr Vergunning  

Ter hoogte van Meerdorp 2B 31-07-1986 051.196 Verkavelingsvergunning  

26-07-1988 051.196(1) Wijziging  

26-06-2006 051.196(2) Wijziging  

Frankenberg 8 01-03-1979 051.110 Verkavelingsvergunning  

Frankenberg 2-6 10-03-1969 074.032 Verkavelingsvergunning  

Meerdorp  30-10-1987 074.053(1) Wijziging  

Driehoekstraat 11-17 02-02-1970 074.035 Verkavelingsvergunning  

10-06-1996 074.035(1) Wijziging  

Driekhoekstraat 19A-23 07-01-1980 051.121 Verkavelingsvergunning  

Driehoekstraat 25-29 07-08-1989 051-231 Verkavelingsvergunning  

Bron: stad Hoogstraten 

Vergunningen locaties zonevreemde constructies  

Tabel 3: vergunningen locaties binnen plangebied RUP Meer oost  

Situering  Datum  dossiernr Arohmnr Omschrijving  

Sint Ambrosiusgilde  19-09-1996 9696 367.516 Bouwen van een clublokaal  

Veiling Meer  26-06-1964 646381 25.292/C Bouwen van een verkoopzaal en burelen  

05-10-1992 923568 304.487 Bouwen van een open loods en een 

koelinrichting  

05-04-2004 200485  Bouwen van een inkomsas bij een café 

28-08-2006 200677 505.152 Gedeeltelijk slopen van een loods en 

bouwen van bedrijfswoning met burelen  

Croymans  22-03-1993 19933719 323.043 Herbouwen van een schrijnwerkerij  

Grauwmans prints 03-08-1992  200.485(1) Bouwen van een bergplaats  

31-05-1999 99145  Bouwen van een woonhuis 

Sterkens  28-12-2007 2007352  Afbraakvergunning  

Site supermarkt  03-05-1983 8310557 216.354/C Het afbreken van 2 woningen en het 

bouwen van een winkel + 2 appartementen 

12-06-1984  216.354(1) Verbouwen van een winkel  

14-08-1984 841310 216.354(1)/C Verbouwen van een winkel en 

regulariseren van 4 garages 

11-01-1993 9333655 318.837 Bouwen van een overdekking boven 

achterinkom en technische installaties 

06-12-1999 9997 318.837(1) Uitbreiden van magazijen  

17-03-2008 200835  Verbouwen/uitbreiden van magazijn, 

plaatsen hekwerk  

Geudens  10-05-1999 99125  Bouwen van een woonhuis 

16-07-2001 200198 434.621 Bouwen van een tuinhuis 

23-01-2006 2005365  Plaatsen van publiciteitstotum en ijzeren 

omheining  

Bron: stad Hoogstraten  

Zonevreemdheidsproblematiek  

– Supermarkt Contact GB, Meerdorp 12: gedeeltelijk zonevreemd gelegen in landschappelijk 
waardevol gebied  

– Schrijnwerkerij Croymans, Meerdorp 42: gedeeltelijk zonevreemd gelegen in parkgebied  

– Veiling Meer en omstreken, Meerleseweg 6: gedeeltelijk zonevreemd gelegen in parkgebied  

– Verenigde Vrienden, Meerleseweg 4: gedeeltelijk zonevreemd gelegen in zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO’s  
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– Sint-Ambrosiusgilde, Meerleseweg 36: gedeeltelijk zonevreemd gelegen in parkgebied  

– Garage Geudens, Meerseweg 8: zonevreemde uitbreidingsbehoefte binnen plangebied RUP 
Meer oost  

– Zonevreemde woningen binnen bestemming zone voor ambachtelijke en KMO’s: 

– Meerdorp: huisnrs 16, 18 

– Meerleseweg: huisnrs 8,10 

4 Randvoorwaarden 

4.1 Ruimtelijk-planologische afweging  

4.1.1 Visie GRS Hoogstraten 

In het GRS van Hoogstraten werd voorzien in de opmaak van een RUP meer oost. Hoofddoel van 
het RUP is het herbekijken van de bestemming parkgebied tussen de Mark, N146 en Meerleseweg 
met het oog op open ruimtefuncties waaronder landbouw. Aan de rand van het parkgebied speelt op 
bepaalde locaties zonevreemdheidsproblematiek die aanleiding zullen geven tot omzettingen van 
een zachte naar harde bestemming. Verder wordt als opdracht voor het RUP meegegeven:  

– Valleigebied van Mark binnen het geheel vormgeven 

–  

– Juridisch afwerken van de rand van de kern voor enkele deels zonevreemde activiteiten 

De visie in het GRS bevat verder volgende relevante elementen:  

– De Beek werd in aangeduid als natuurlijk waterfront in stedelijke omgeving waardoor er gestreefd 
moet worden naar een afstemming van harde functies. 

– De Mark werd in het GRS aangeduid als natte natuurlijke drager. Hierdoor bestaat er ruimte voor 
grondgebonden landbouw maar dient deze in evenwicht te zijn met de draagkracht van het 
gebied en mogen natuur- en landschapswaarden niet aangetast worden. Verder dient de relatie 
van de kern met de vallei versterkt te worden.  

– De locaties van Sint-Ambrosiusgilde en Verenigde Vrienden zijn lokale recreatiepolen die verder 
ondersteunend aan het wonen ontwikkeld kunnen worden binnen de draagkracht van de 
omgeving.  

– Leefbaarheid is speerpunt voor een ‘geïntegreerd plattelandsbeleid’ voor deze buitengebiedkern. 
Meer is aangeduid als één van de woonkernen van Hoogstraten waar accent gelegd wordt op 
verdichting voor wonen. Voorzieningen functioneren lokaal en worden uitgebouwd op maat van 
Meer. 

4.1.2 Huidig ruimtegebruik  

Het plangebied betreft een gevarieerde ruimte met divers ruimtegebruik. Het RUP heeft niet als doel 
in te grijpen op dit ruimtegebruik maar een gepast bestemmingenkader te voorzien met het oog op 
de gewenste verdere ontwikkeling van deze ruimte. Het huidig ruimtegebruik is daarin dicterend. 
Voor de centrale open ruimte wordt gezocht naar een bestemming op maat van deze zone waarin de 
voorkomende functies en de vereisten in functie van water, landschap en langzaam verkeer globaal 
verzoend kunnen worden. Voor de zonevreemde functies dient een afweging te gebeuren 
vertrekkende vanuit de bestaande situatie.  

4.1.3 Vraagstuk KMO-zones  

Ten opzichte van de bestaande toestand zal het RUP slechts grote wijzigingen voorzien voor zones 
waar het huidige ruimtegebruik niet langer aangehouden blijft of aangewezen is.  Met name gaat het 
om het vraagstuk rond de KMO-zones zoals deze op het gewestplan aangeduid werden in het 
centrum van de kern van Meer.  
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4.1.3.1 Voormalige KMO-site Brouwerij Sterkens  

Vraagstuk – planopgave  

De KMO-zone zoals deze ter hoogte van de voormalige site van brouwerij Sterkens op het 
gewestplan werd ingetekend werd verlaten door de lokale bedrijfsactiviteiten. Momenteel ligt de 
volledige zone braak, alle bestaande gebouwen en constructies werden afgebroken.  

Door de huidige eigenaars en voormalige eigenaars werd een verderzetting en uitbreiding van de 
activiteiten ter plaatse overwogen, maar niet weerhouden. In de periode 2002-2004 werd door het 
bedrijf immers de noodzaak tot vernieuwing vastgesteld. Volgende opties werden onderzocht:  

– Vernieuwing van het bedrijf op een nieuwe locatie 

– Vernieuwing volledig machinepark op bestaande locatie 

– Geleidelijke vernieuwing van gebruikte machines op bestaande locatie 

– Gebruik van bestaande capaciteit bij collega-brouwers en fruitsapverwerkers 

Vernieuwing op het bestaande terrein werd niet als haalbaar behouden. De ligging midden in het 
dorp werd daarbij als knelpunt opgegeven omwille van klachten rond geluids- en reukhinder en 
problematische mobiliteitsafwikkeling door de verkeersgeneratie met betrekking tot toelevering en 
afhaling van goederen. Om die reden werd beslist de site te verlaten.  

Hieruit resulteert een niet-ingevulde zone in het centrum van Meer, gedeeltelijk bestemd als 
woongebied, gedeeltelijk als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (gewestplan).  

In voorliggend RUP dient met andere woorden uitgeklaard te worden welke ruimtelijke ontwikkeling 
voorzien kan worden op de deze locatie. Volgende opties kunnen in overweging genomen worden: 
KMO, wonen, gemeenschapsvoorzieningen,….  

Overwegingen  

De ontwikkeling van de betrokken zone tot een nieuw lokaal bedrijventerrein lijkt nog steeds moeilijk 
haalbaar. Zelfs bij invulling met lokale bedrijven met een zeer hoog verweefbaarheidsprofiel zou het 
mobiliteitsknelpunt blijven bestaan. Gezien het terrein achteraan ingesloten wordt door de vallei van 
de Muntbeek is aantakking op Meerdorp immers de enige ontsluitingsmogelijkheid voor bedrijvigheid. 
Voor gemeenschapsvoorzieningen bestaat geen specifieke behoefte die een zinvolle invulling voor 
de zone zou betekenen.  

Bovendien heeft een groot deel van de site al een bestemming wonen en is herbestemming voor 
deze percelen geen optie.  

Het lijkt ook aangewezen de gehele site (bestemming KMO-zone en woongebied) in zijn geheel te 
benaderen om een ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling te kunnen realiseren. Dit laat immers ook toe 
de harde bestemmingen opnieuw af te bakenen in afstemming op de achterliggende vallei.  

Woonbeleidsplan Hoogstraten 2011-2013 

In het kader van het Kempens woonplatform werd voor de stad Hoogstraten een woonbeleidsplan 
opgemaakt. Dergelijk woonbeleidsplan brengt, aan de hand van een objectieve beschrijving, de 
kansen en/of problemen in kaart. Op basis hiervan worden dan doelstellingen geformuleerd, welke 
vertaald worden in concrete acties om het woonbeleid in de gemeente meer vorm te geven. Op die 
manier neemt de gemeente haar regisseursrol op, die ze vanuit de Vlaamse Wooncode krijgt 
toebedeeld. 

De SWOT-analyse bij opmaak van het woonbeleidsplan leverde een aantal voor voorliggend RUP 
relevante vaststellingen op: 

– Als bedreiging op het vlak van ruimtelijke mogelijkheden werd vastgesteld dat er in het 
buitengebied is geen uitbreiding mogelijk is. De verdichting in het kleinstedelijk gebied gebeurt 
wel snel, veel op korte termijn, weinig op lange termijn (gefaseerd aansnijden). 

– De leefbaarheid van de dorpskernen staat onder druk want er is geen verdichting mogelijk. De 
buitengebieden zijn niet aantrekkelijk als je geen jonge gezinnen kan aantrekken. 

In het actieplan in het woonbeleidsplan werd dit vertaald naar volgende acties:  

– Er wordt actief gezocht naar voldoende woon- en verdichtingsmogelijkheden in de deeldorpen, 
binnen het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, met voldoende aandacht voor 
ruimte en woonkwaliteit. 
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– Binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden nieuwe 
bouw- en woonmogelijkheden voorzien. 

– De nieuwe behoeften worden in kaart gebracht in voorbereiding op een aanpassing van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het behoud van voldoende woongelegenheden in de 
deeldorpen wordt opgenomen in een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 

Vanuit dit actieplan kan met andere woorden een beleidsmatig grondig onderbouwde keuze gemaakt 
worden om woonontwikkeling te voorzien ter hoogte van de voormalige KMO-zone. De verlaten 
KMO-zone biedt bijkomende woonmogelijkheden voor Meer, waarbij een aanpassing van de 
afbakening tevens toelaat de site in te passen in de kernafwerking en af te stemmen op de 
achterliggende vallei. 

Het actieplan voorziet tevens dat deze keuze verankerd zal worden in een aanpassing van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De uitwerking van RUP Meer oost kan hiervoor beschouwd 
worden als onderbouwde voorafname.  

Nood aan bescheiden woonaanbod Hoogstraten  

Op basis van het (vermoedelijke
6
) resultaat van de voortgangstoets, uitgevoerd in het kader van het 

monitoringsbesluit
7
, volgt de stad het groeiritme voor de 3 deelobjectieven, zijnde het objectief 

sociale huurwoningen, het objectief sociale koopwoningen en het objectief sociale kavels. Tijdens het 
lokaal woonoverleg d.d. 23 maart 2012 is dan ook gesteld dat het zaak is om deze positieve tendens 
aan te houden en ervoor te zorgen dat de stad bij de volgende voortgangstoets in 2014 opnieuw 
goed scoort. Er zijn binnen Hoogstraten sociale woonprojecten lopende en gepland waardoor, 
samen met de invulling van de sociale last en een aantal nieuwe initiatieven, het objectief haalbaar 
lijkt tegen 2020.  

 

Bindend sociaal objectief 
(tot 2020) 

Nog te realiseren Waarvan reeds 
gerealiseerd en/of 

gepland 

    

sociale huurwoningen  124 120 52 

sociale koopwoningen  72 72 51 

sociale kavels  3 3 21 

    

totaal 199 195 124 

Bron: Opvolgsysteem bindend sociaal objectief – Kempens Woonplatform 

In Meer plant Bouwmaatschappij De Noorderkempen een project met 6 sociale huurwoningen en 14 
sociale koopwoningen. Hierdoor zal het sociaal woonaanbod in Meer toenemen tot 24 % van het 
totaal sociaal woonaanbod in Hoogstraten. Op 1 januari 2007 wonen er 1.327 huishoudens in Meer. 
Een gemiddeld gezin telt er dan 2,73 personen. Hierdoor zal het toekomstig sociaal woonaanbod in 
Meer neerkomen op 6,4 % van het aantal huishoudens. Het sociaal woonaanbod zal in Hoogstraten 
toenemen tot 351 eenheden of 4,7 % van het aantal huishoudens op moment van de nulmeting. Het 
sociaal woonaanbod in Meer zal dus relatief gezien groter zijn dan voor het grondgebied van stad 
Hoogstraten.  

Hierdoor ziet stad Hoogstraten voor deze zone geen specifieke rol weggelegd ter realisatie van een 
project in het kader van het bindend sociaal objectief. 

                                                        
6
 Dit is een inschatting op basis van de stedelijke gegevens.  

7
 Het monitoringsbesluit is het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de 

opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van 
een tweejaarlijkse voortgangstoets. 
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Deelgemeente huidig sociaal woonaanbod lopende en geplande projecten toekomstig sociaal woonaanbod 

 abs. abs. abs. rel. 

     

Hoogstraten 32 +47 79 23% 

Meer 65 +20 85 24% 

Meerle 37 +2 39 11% 

Meersel-Dreef 0 +4 4 1% 

Minderhout 101 +28 129 37% 

Wortel 13 +2 15 4% 

     

Totaal 248 103 351 100% 

Bron: Opvolgsysteem bindend sociaal objectief – Kempens Woonplatform 

In projectzone Brouwerij kan wel voorzien worden in bescheiden woonaanbod voor eigen jonge 
bevolking. Hiervoor beschikt Hoogstraten over eigen sociaal reglement. Dit houdt in dat bij elke 
ontwikkeling waarvoor een nieuw wegtracé goedgekeurd dient te worden de helft van de loten door 
de gemeente zelf toegewezen zal worden met toepassing van een tarief dat 20% onder de gangbare 
marktprijs ligt. Hierbij krijgen inwoners van Hoogstraten voorrang op niet-inwoners. Dit beleid past 
ook binnen het beleid van wonen in eigen streek. Wonen in eigen streek is van toepassing in 
woonuitbreidingsgebied. De gemeente werkt momenteel aan een reglement waarbij de bijzondere 
overdrachtsvoorwaarde ook van toepassing verklaard kan worden in woongebied. Eens 
goedgekeurd, kan wonen in eigen streek dan ook binnen deze projectzone van toepassing zijn. De 
concrete invulling van wonen in eigen streek wordt momenteel nog onderzocht.  

Conclusie: projectzone voor wonen 

Teneinde een ruimtelijk verantwoorde, zinvolle en kwalitatieve kernversterking te realiseren werd 
daarom geopteerd voor het bieden van een ruimtelijk kader voor een projectmatige woonontwikkeling 
die zich volledig inpast in de omgeving. Hierdoor zou de kern logisch ruimtelijk afgewerkt kunnen 
worden waarbij ook de invulling afgestemd is op de functies in de directe omgeving, een inbreiding 
op niveau van de kern van Meer, voor de gepaste doelgroep.  

De planoptie om de zone aan te duiden als een projectzone voor wonen met mogelijkheden voor 
kernondersteunende functies langsheen Meerdorp (kernwand) wordt als een waardevolle ruimtelijke 
oplossing voor de kern van Meer beschouwd:  

– realiseren van een verdichting op maat van de kern van Meer (cfr. GRS) binnen bestaande 
voorraad aan harde bestemmingen, als alternatief voor hernieuwde invulling met bedrijven  

– met herschikking van de harde bestemmingszone zodat deze maximaal afgestemd wordt op het 
fysisch systeem en wegblijft uit de vallei van De Beek (cfr. GRS).  

Kwantitatieve onderbouwing ‘wonen’  

Het ‘bijkomend aanbod’ wonen kan ook kwantitatief onderbouwd worden op basis van de effectieve 
woonbehoeften in het buitengebied van Hoogstraten voor 2007-2012.  

Aanname ‘bijkomend’ woonaanbod door projectzone wonen  

De oppervlakte van de projectzone (beleidscategorie wonen) is ca. 1,6 ha.  

De richtinggevende oppervlakten van de huidige gewestplanbestemmingen binnen de afbakening 
van de projectzone (opgemaakt o.b.v. een overlay van het digitaal gewestplan en de contour van de 
projectzone) zijn:  

– Woongebied: ca. 0,7ha  

– Agrarisch gebied: ca. 0,09ha 

– Kmo: ca. 0,8ha 

Voor de beleidscategorie wonen betekent dit voor deze zone een ruimtebalans van + ca. 0,9ha.  

1. Indien gerekend wordt aan een invulling van het surplus aan woongebied van 0,9ha (te situeren in 
het achterliggende deel) aan 15 woningen/ha (=in afstemming op de landelijke omgeving), zou dit 
betekenen dat binnen deze zone 0,9h X 15 woningen/ha = 13,5 woningen (surplus) gerealiseerd 
zouden kunnen worden.  



40 IOK plangroep Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting 

2. Voor de projectzone werd een woningdichtheid voorzien van min. 15 en max. 25 woningen/ha. De 
realisatie van deze woningdichtheid dient globaal gerealiseerd te worden voor de gehele 
projectzone, gemiddeld gerekend voor de gehele oppervlakte van de projectzone.  Dit betekent max. 
1,6ha x 25 woningen/ha = 40 woningen. Bij de realisatie van deze dichtheid dienen de krachtlijnen 
voor de globale inrichting van de projectzone gerespecteerd te worden. Dit houdt onder meer in dat 
een overgang gerealiseerd dient te worden tussen de gesloten kernbebouwing langsheen Meerdorp 
en open bebouwingsvormen richting vallei.  Op basis hiervan mag aangenomen worden dat de 
straatafwerking aan Meerdorp aan een hogere dichtheid gerealiseerd wordt dan de achterliggende 
zone. Ter illustratie: Een bestaande ontwerpoefening opgemaakt door de eigenaars voorziet binnen 
de straatafwerking een invulling met 18 woongelegenheden langsheen Meerdorp en 8 woningen 
langsheen de Driehoekstraat. Op basis van deze ontwerpoefening voor de straatafwerking zou dit 
betekenen dat in de resterende zone bovenop de straatafwerking 40-18-8=14 woningen gerealiseerd 
zouden kunnen worden (op conto van de bestemming KMO).  

Op basis van voorgaande kan geconcludeerd worden dat er bovenop de toegelaten straatafwerking 
op conto van het bestaande woongebied op het gewestplan, een surplus van 0,9ha aan woongebied 
gecreëerd wordt (herbestemming van KMO-zone), waarbinnen – rekening houdend met de 
voorgestelde voorschriften en de ontwerpoefeningen – richtinggevend nog slechts ca. 14 woningen 
gerealiseerd zouden worden.  

Woningbehoefte buitengebied Hoogstraten 2007-2012 (zie bijlage 2)  

Op basis van de analyse wonen uitgevoerd volgens de richtlijnen van het provinciebestuur 
Antwerpen, gebruikmakend van de door hen ter beschikking gestelde aanbodgegevens als bron, 
leidt de confrontatie van woningbehoefte en aanbod tot de conclusie dat er voor het buitengebied 
van Hoogstraten onvoldoende bouwmogelijkheden zijn om de behoefte op te vangen. Dezelfde 
conclusie kan aangehouden worden bij beoordeling hiervan in relatie tot de conclusie voor het 
stedelijk gebied.  

Voor het buitengebied van Hoogstraten lijkt de analyse een aanbodtekort (behoefte) van 127 
eenheden aan te tonen. Met de opmaak van RUP Meer Oost leent de reconversie van de voormalige 
KMO zone in de kern van Meer zich tot de gedeeltelijke opvang van deze behoefte in het 
buitengebied. 

Deze ‘behoefte’ wordt tevens bevestigd door de relatieve hoge realisatiegraad, zoals deze berekend 
kon worden voor projecten in de periode 2007-2011. De realisatiegraad voor onbebouwde percelen 
langs uitgeruste weg, gelegen binnen verkaveling werd berekend als de realistische realisatiegraad 
voor verkavelingen in Hoogstraten in de periode 1/1/2007-31/12/2011), zijnde 46,55% (berekening 
stad Hoogstraten).   

Conclusie  

Het ‘extra woonaanbod’ in de projectzone beantwoordt aan de aangetoonde behoeften voor het 
buitengebied van Hoogstraten voor de periode 2007-2012.  

Woonkern Meer prioritair voor bijkomend woonaanbod in buitengebied Hoogstraten  

– Het actieplan in het woonbeleidsplan voor Hoogstraten stuurt aan op een actief zoeken naar 
woon- en verdichtingsmogelijkheden in de verschillende deeldorpen met voldoende aandacht 
voor ruimte en woonkwaliteit, met als bedoeling deze nadien te vertalen in gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bij opmaak van RUP Meer oost kan vastgesteld worden dat 
dergelijke kansen zich voordoen ter hoogte van de in onbruik geraakte KMO-zones. De opmaak 
van RUP Meer oost biedt met andere woorden de kans om dit beleid ook effectief te realiseren. 
Tegelijk laat dit ook toe kwalitatieve ruimtelijke oplossingen voorzien worden voor de 
kernafwerking in Meer in relatie tot de achterliggende open ruimte (voldoende aandacht voor 
ruimte). Bovendien biedt de eigendomsstructuur bijzondere realisatiekansen en garanties voor 
evenwichtige en kwalitatieve globale projecten.  

– De buitengebiedkern Meer blijft achterwege in de bevolkingsaangroei binnen Hoogstraten, 
rechtstreeks te wijten aan een gebrek aan woonaanbod binnen deze kern. Uit de cijfers met 
betrekking tot de evolutie van het aantal inwoners per deelgemeente blijkt dat Meer, ondanks de 
omvang van de kern, significant achterop blijft in bijkomend aantal inwoners. In de periode 2007-
2011 kende Meer slechts een bevolkingsaangroei van 21, ca. 8 ‘gezinnen’. Dit betekent dat het 
woningaanbod in Meer sterk onder druk staat.  
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4.1.3.2 Vraagstuk KMO-zone Veiling Meer  

Vraagstuk – planopgave  

Een analoog verhaal geldt voor de KMO-zone zoals deze werd aangeduid op het gewestplan ter 
hoogte van de site van Veiling Meer. Ook hier werden de oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten 
stopgezet. Momenteel zijn de gebouwen in gebruik voor opslagactiviteiten, dit is echter geen 
duurzame en kwalitatieve oplossing voor de toekomst en heeft geen meerwaarde voor de kern van 
Meer. Ook hier dwingt een ruimtelijk kwalitatieve oplossing zich op. In voorliggend RUP dient met 
andere woorden uitgeklaard te worden welke ruimtelijke ontwikkeling voorzien kan worden op de 
huidige locatie. 

Overwegingen  

Verdere studie van de site en omgeving leverden een bijkomend waardevol kenmerk van deze zone 
op, namelijk de potentiële meerwaarde van een centraal plein in het centrum van Meer aansluitend 
op het openbaar domein. Momenteel ontbreekt in Meer immers een centrale openbare ruimte waar 
dorpsactiviteiten e.d. georganiseerd kunnen worden (‘kermisplein’). Elders binnen Meer wordt in het 
kader van de herbestemming van de kloostersite ook ingezet op de ontwikkeling van een plein als 
centrale ontmoetingsruimte. Het plein op de site Veiling kent echter een centrale ligging aansluitend 
op het openbaar domein. En ook voor het huidige gebruik (kermis, parkeren,…) lijkt de Kloostersite 
geen alternatief te bieden. Bovendien zou vanop deze centrale openbare ruimte een doorsteek naar 
de achterliggende open ruimte gerealiseerd kunnen worden. Ontwerpend onderzoek toont aan dat 
door een aangepaste aanduiding van de ontwikkelingszone ter hoogte van de betrokken percelen 
een kwalitatieve invulling van de pleinwanden mogelijk is zonder daarbij de diepte van de huidige 
bebouwing te overschrijden.  

Wat betreft functionele invulling van de zone lijkt een verderzetting van de kernwandinvulling logisch, 
waarbij gestreefd wordt naar een menging van woning en een lokaal voorzieningenniveau op maat 
van de woonkern van Meer. Wat betreft het gedeelte met betrekking tot bijkomend aanbod wonen 
kan een gelijkaardige argumentatie geput worden uit de bevindingen en acties uit het 
woonbeleidsplan voor Hoogstraten en de behoeften aan woonaanbod in Meer. Van belang is echter 
dat het met name een gemengde invulling betreft met het oog op een dynamisch functioneren en 
leefbaarheid van het geheel binnen de kern van Meer.  

Projectzone voor gemengd kernproject  

Met het oog op een ruimtelijk verantwoorde, zinvolle en kwalitatieve kernversterking wordt daarom 
geopteerd voor het bieden van een ruimtelijk kader voor een projectmatige gemengde 
kernontwikkeling die zich volledig inpast in de omgeving. Er wordt voorzien in een projectzone voor 
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een gemengd kernproject waarbinnen de kernwandbebouwing van Meer verdergezet wordt, zij het 
rond een centraal plein. Daarmee wordt in afstemming op de omliggende bestemmingen een 
compromis bereikt tussen de bestaande voorraad aan harde bestemming en een ruimtelijk 
kwalitatieve afwerking van de kern.  

4.1.3.3 Verenigbaarheid met het GRS  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Hoogstraten werd goedgekeurd op 1/4/2005. 
Daarin werd voorzien in een actie tot opmaak van een RUP Meer-Oost, zoals eerder werd toegelicht. 
Voor dit RUP werden volgende doelstellingen geformuleerd:  

– Binnen dit RUP wordt het gehele parkgebied dat gelegen is tussen de Mark, de N146 en de 
Meerleseweg herbekeken en ingevuld met andere open ruimtefuncties waaronder landbouw. De 
functie parkgebied is immers achterhaald.  

– Aan de rand van het parkgebied zijn enkele andere functies te herbekijken; o.a. twee behoorlijk 
vergunde zonevreemde bedrijven.  

– Het terrein bedraagt ca. 15 ha, waarvan het merendeel open ruimte functies blijven. Enkel aan de 
randen gebeuren kleine omzettingen van zachte naar harde functies.  

Als randvoorwaarden vanuit het GRS worden verder naar voren geschoven: 

– Valleigebied van Mark binnen het geheel vormgeven 

– Uitbouwen van langzaamverkeersassen in het gebied 

– Juridisch afwerken van de rand van de kern voor enkele deels zonevreemde activiteiten 

 

Ten tijde van de opmaak van het structuurplan en dus het uitwerken van deze doelstellingen waren 
de betrokken KMO-zones nog in gebruik. Voor de KMO-zone Brouwerij Sterkens werd pas in de 
periode 2002-2004 de noodzaak tot vernieuwing vastgesteld waarna de mogelijke scenario’s 
onderzocht werden. De overweging om de bedrijfsactiviteiten te herlokaliseren dateert dus van na de 
goedkeuring van het structuurplan. De beslissing tot verlaten van de bestaande KMO-zone dient dus 
begrepen te worden als een onvoorziene ontwikkeling. De betrokken gebouwen werden ondertussen 
ook afgebroken wat resulteerde in een niet-ingevulde zone in het centrum van Meer, gedeeltelijk 
bestemd als woongebied, gedeeltelijk als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (gewestplan). 
Eenzelfde verhaal geldt voor de KMO-zone Veiling Meer waar de oorspronkelijke activiteiten niet 
meer plaatsvinden en nu slechts nagebruik (opslagactiviteiten) van de verlaten gebouwen van 
Veiling plaatsvindt. Dit wordt niet beschouwd als een duurzame en kwalitatieve oplossing voor de 
toekomst en heeft geen meerwaarde voor de kern van Meer. Hierdoor ontstonden binnen het in het 
GRS vooropgestelde plangebied voor RUP Meer-oost nieuwe en dus onvoorziene ruimtelijke 
vraagstukken met betrekking tot andere functies in de rand van het plangebied. Gezien de ligging te 
midden van het plangebied en de voor het RUP vooropgestelde doelstelling om enkele andere 
functies op de rand van het plangebied te herbekijken, drong het uitwerken van een antwoord op 
deze vraagstukken zich op bij het uitwerken van de actie RUP Meer-Oost die voorzien werd in het 
GRS.  

Daarbij kan aangestipt worden dat deze oplossingen werd uitgewerkt met inachtname van de andere 
randvoorwaarden zoals deze in het GRS werden geformuleerd. Het gaat om projectzones met als 
bedoeling hier een kader te bieden voor kwalitatieve projecten. De randvoorwaarden werden vertaald 
in de afbakening dan wel de voorschriften voor deze projectzones. De projectzone Brouwerij krijgt 
een afbakening die veel beter afgestemd is op het valleigebied dan de huidige bestemmingen. 
Binnen de projectzones wordt veel belang gehecht aan de uitbouw van langzaamverkeersassen, 
alsook aan meervoudige ontsluiting voor trage weggebruikers. Tevens wordt bij de afbakening van 
de projectzones een oplossing voorzien voor bestaande zonevreemde woningen in KMO-zone.  

De projectzones als oplossingen op zich konden niet voorzien worden bij opmaak van het GRS en 
werden hierdoor dus niet expliciet ingeschreven in het GRS. Ze beantwoorden bovendien aan 
woonbehoeften in het buitengebied van Hoogstraten, zoals deze ook bij de opmaak van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan nog niet kwantitatief bepaald konden worden voor de periode 
2007-2012. De ruimtelijke oplossingen zijn echter niet in strijd met de bepalingen in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Ze brengen bovendien een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de kern 
van Meer en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet in het gedrang, maar dragen bij aan 
een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  De oplossingen passen bovendien 
volledig binnen het woonbeleidsplan van Hoogstraten 2011-2013.  
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4.2 Grensstellende elementen, randvoorwaarden en aandachtspunten  

4.2.1 Woonkwaliteit Meer: verweefbaarheid als voorwaarde voor andere activiteiten  

Het plangebied omvat een groot deel van de centrale kern van de woonkern Meer. Binnen die zone 
wordt een kader voorzien voor verdere ontwikkeling van deze kern op maat van de kern. 
Uitgangspunt dient echter te zijn dat hierbij de woonkwaliteit van Meer bewaard wordt. Dit houdt in 
dat voor andere activiteiten die voorzien worden binnen dezelfde kern de verweefbaarheid ervan met 
de woonfunctie een vereiste is teneinde de leefbaarheid binnen de kern van Meer te bewaken. 
Aandachtspunten hierbij zijn de specifieke hinderaspecten die kunnen spelen op basis van de 
ruimtelijke impact van afwijkende bouwvolumes, mobiliteit en specifieke activiteiten.  

4.2.2 Landbouweconomische aspecten  

Binnen het centrale open ruimtegebied zijn een aantal percelen effectief in gebruik door 
professionele landbouw. De leefbaarheidaspecten van deze betrokken bestaande agrarische 
bedrijven gelden daarom als randvoorwaarden voor de planopties voor deze deelzone. Uitgangspunt 
daarbij het is huidige agrarische gebruik.  

4.2.3 Bouwkundig erfgoed  

Heel wat gebouwen in Hoogstraten werden opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed zoals 
opgemaakt door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Deze inventaris werd op 
9/11/2011 vastgesteld door de administrateur-generaal van het VIOE. Deze inventaris werd 
gecontroleerd voor het plangebied RUP Meer oost. Uit deze controle blijkt dat, na sloop van enkele 
van de vermelde gebouwen, een vijftal gebouwen beschouwd dienen te worden als zijnde 
vastgesteld. Het gaat om volgende gebouwen (bron: VIOE):  

– Meerdorp 2-4 - Bibliotheek :  

Onderwijzerswoning met enkelhuisopstand van drie trav. en 
twee bouwlagen met aanbouw; aanpalende klassenvleugel 
van vijf trav. en één bouwl.; zadeldaken // straat  - 
Voormalige eerste gemeentelijke meisjesschool, thans 
bibliotheek.  

 

 

– Meerdorp 36 – huis  

Oorspronkelijk een dorpswoning met dubbelhuisopstand van vijf -
thans vier- trav. en één bouwlaag onder zadeldak (n // straat, 
Vlaamse pannen); aanpalend bijgebouw onder zadeldak (Vlaamse 
pannen), aan één zijde overkragend 

 

 

– Meerdorp 42 – breedhuis  

Langgestrekt verankerd breedhuis van zes trav. en één bouwl. 
onder mank zadeldak 
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– Meerdorp 46 – burgerhuis:  

Art-decogetint burgerhuis met dubbelhuisopstand van drie trav. en 
twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, kunstleien) met 
dakkapellen; gebouwd ca. 1935 

 

 

 

 

– Driehoekstraat 6 – boerenarbeiderswoningen 

Boerenarbeiderswoningen onder zadeldak 

 

 

 

 

 

 

4.3 Watertoets  

In functie van de watertoets werd de locatie getoetst aan volgende beschikbare gegevens:  

– bodemkaart 2001 (bron:IWT, AGIV) 

– waterlopen, Vlaamse hydrologische atlas 2009 (bron: Vectoriële versie van de VHA- waterlopen 
en –zones, VMM - afdeling operationeel waterbeheer (AGIV)) 

– watertoetskaarten (bron: CIW, AGIV) 

– overstromingsgevoelige gebieden  

– erosiegevoelige gebieden 

– grondwaterstromingsgevoelige gebieden  

– infiltratiegevoelige bodems  

– hellingenkaart 

– watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2011 (van toepassing sinds 1 maart 2012)  

Volgens de watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden (2011) ligt het centrale deel van het 
plangebied in overstromingsgevoelige gebieden. Het betreft de alluviale valleidelen langsheen Mark 
en Muntbeek. Een groot deel daarvan is zelfs effectief overstromingsgevoelig gebied.  
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Figuur 26: watertoetskaart  overstromingsgevoelige gebieden (bron: AGIV & CIW)  

De randzone van het plangebied, gevormd door de kernwand van Meer bestaat uit 
infiltratiegevoelige bodems. Het centrale deel van het plangebied is aangeduid als zeer gevoelig voor 
grondwaterstroming (type 1), de gronden errond als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 
2).  

Figuur 27: watertoetskaarten infiltatiegevoelige bodems en grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
(bron: watertoetskaarten, AGIV & CIW).  

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor grondwaterwinning.  

4.3.1 Elementen van de watertoets  

Oppervlaktewaterkwantiteit – infiltratie – hemelwaterberging  

Richtlijn gewijzigde afstromingshoeveelheid  

Binnen het plangebied zullen constructies en verhardingen aangebracht worden, er wordt echter niet 
expliciet voorzien in een significante verhoging ervan. Bovendien worden deze voorzien in deelzones 
die in de bestaande toestand reeds sterk bebouwd en verhard zijn. In de voorschriften wordt tevens 
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voorzien in voorschriften met betrekking tot de afwatering van hemelwater. En de voorwaarden met 
betrekking tot de toepassing van de principes inzake infiltratie en vertraagde afvoer zullen ook 
toegepast worden op het openbaar wegdomein, met name in functie van de ontwikkeling van de 
projectzones.  

Om die reden kan geoordeeld dat de afstromingshoeveelheid niet significant wijzigt en er geen 
negatief effect op het watersysteem optreedt.  

Richtlijn gewijzigde infiltratie naar het grondwater  

In het RUP wordt geen expliciete toename van oppervlakte bebouwing of verharding voorzien. Meer 
nog, het RUP biedt structurele kansen op meer beperkende randvoorwaarden met betrekking tot 
verharding en bebouwing, bv. bij het uitwerken van de nieuwe invulling voor de projectzones, dan in 
het geval van autonome evolutie van de bestaande toestand.   

Niettemin moet het systeem van infiltratie van hemelwater naar grondwater steeds in evenwicht 
gehouden worden. Bijkomende verhardingen en constructies mogen geen significant verdrogend 
effect genereren met bijvoorbeeld nadelige gevolgen voor laterale wateraanvoer of voor 
waterafhankelijke natuur elders, met name in de flankerende valleien. Infiltratie moet dus blijvend 
mogelijk gehouden worden. Indien het water niet ter plaatse kan infiltreren, dan dient dit water te 
worden opgevangen en vertraagd afgevoerd. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater is van toepassing. Deze bevat voorschriften voor de afvoer van niet-
verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten waardoor geen negatief effect 
verwacht. 

In het centrale deel is bijkomende verharding niet uitgesloten, zij het slechts in zeer beperkte mate 
voor de inrichting van functionele trage wegverbindingen of beperkte constructies. Deze worden 
echter aangelegd op bodems die niet infiltratiegevoelig zijn (alluviale vallei).  

Wijziging overstromingsregime – veiligheidsapsecten – waterbergend vermogen  

Verstoring van het waterbergend vermogen  

Elke ingreep die leidt tot een afname van de buffercapaciteit heeft een negatief effect op het 
waterbergend vermogen. Inname van alluviale vallei door infrastructuur zou met andere woorden een 
afname van de natuurlijke waterbergingscapaciteit betekenen. Dit zou moeilijk te remediëren zijn en 
negatief beoordeeld worden. De planinhoud voorziet echter niet in grootschalige infrastructuur 
binnen de nog niet ingenomen alluviale zones. Meer nog, de centrale zone zal in het RUP een 
overwegend bouwvrije invulling krijgen. Bovendien wordt de begrenzing van de voormalige KMO-
zone (brouwerij Sterkens) hertekend volgens de lijnen van het fysisch systeem. Hierdoor blijft nieuwe 
invulling van de harde bestemmingszone, die zelf verder niet in overstromingsgevoelig gebied is 
gelegen, effectief  weg uit de vallei van de Muntbeek waardoor hier zelfs effectief bijkomende ruimte 
voor water kan ontstaan (potentieel waterbergend vermogen).  De planinhoud voorziet dus in een 
afstemming van de bestemmingen met het fysisch systeem ter plaatse en tast het effectieve 
waterbergend vermogen niet structureel aan. Waar op ingreepniveau toch risico op aantasting van 
het lokale waterbergend vermogen ontstaat, moeten maatregelen getroffen worden om negatieve 
effecten met betrekking tot veiligheid en aantasting van het overstromingsregime te vermijden of te 
remediëren. 

Ook bodemverdichting en toename van verhardingen (behoudens verhardingen in doorlatende 
materialen zonder fundering) kunnen in zekere mate het waterbergend vermogen aantasten. De 
oppervlakte van de mogelijke trage wegverbindingen blijft echter zeer beperkt ten opzichte van de 
gehele oppervlakte van de alluviale vallei. Dit kan dus niet als negatief effect bestempeld worden.  

Niettemin wordt aanbevolen dat bij elke ingreep steeds de aanwezigheid van de waterlopen in 
rekening wordt gebracht door minstens voldoende afstand te houden van de waterloop en geen 
ongewenste wijzigingen aan te brengen aan de waterloop en de oever. 

Richtlijn gewijzigd overstromingsregime  

De planinhoud voorziet dus ook niet in ingrepen die een invloed op de natuurlijke 
overstromingsregimes van de waterlopen zouden kunnen uitoefenen en er wordt geen ruimte voor 
water langsheen de waterlopen ingenomen. Er is geen negatief effect op het overstromingsregime te 
verwachten. 
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Veiligheidsaspecten  

Wat betreft veiligheid, zijn de zones waar invulling voorzien wordt die gevoelig zou kunnen zijn voor 
overstromingen gelegen op de flankerende hogere gronden rondom de alluviale depressie. De 
veiligheid blijft hier met andere woorden gegarandeerd.  

Oppervlaktewaterkwaliteit/grondwaterkwaliteit 

Lozingen zouden een effect kunnen hebben op de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Bij 
navolging van de milieuwetgeving hieromtrent, wordt echter geen negatief effect verwacht. De 
kwaliteitsaspecten worden behandeld in Vlarem I en in de algemene en sectorale milieuvoorwaarden 
van Vlarem II die van toepassing zijn.  

Waar risico’s op aantasting van de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit bestaan, 
dienen steeds maatregelen te worden genomen om deze uit te sluiten. Bij vergunningverlening moet 
worden toegekeken dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater niet in gevaar wordt 
gebracht. Het eventuele afvalwater mag niet ongezuiverd worden geloosd. Het centrum van Meer is 
een centraal gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (zoneringsplan). De 
woningprojecten moeten hier op gepaste wijze aangesloten (collectief) worden zodat geen negatief 
effect te verwachten is van huishoudelijk afvalwater.  

Het RUP voorziet verder geen van de bestaande toestand afwijkende activiteiten in het alluviale 
gedeelte van het plangebied die bij overstroming ervan negatieve effecten zouden kunnen op de 
algemene waterkwaliteit van het betrokken oppervlaktewater.  

4.3.2 Waterparagraaf  

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met betrekking tot de 
watertoets op planniveau: 

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of schadelijk effect op het 
watersysteem. Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is met de 
doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal waterbeleid werden 
in acht genomen bij de opmaak van het plan:  

– de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 
op zo'n wijze dat een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt 

– het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater 

– het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks 
van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden 

– het beheer van hemelwater en oppervlaktewater  met oog voor  

– herbruik dan wel verdamping voor infiltratie en gescheiden afvoer 

– voorkomen van verdroging  

– ruimte voor water  

– integrale afweging van diverse functies binnen het watersysteem 

Daarbij werd uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6, niet in het 
minst dat het watersysteem één van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening.  

– Hiervoor werden, mede gestuurd vanuit de screening op milieueffecten, specifieke bepalingen 
met betrekking tot integraal waterbeheer opgenomen in de relevante artikels van de 
stedenbouwkundige voorschriften:  

– Gescheiden afvoer van overtollig hemelwater en afvalwater 

– Richtlijnen voor beheer van hemelwater  

– Richtlijnen met betrekking tot ondergrondse constructies en bemalingen  

– Richtlijnen met betrekking tot verontreinigingsrisico’s.  

In het bijzonder werd het belang van het watersysteem vertaald in de bestemming zoals bedoeld 
in artikel 1 waar waterbeheer mee als hoofdfunctie werd aangeduid met het oog op het 
waterbergend vermogen van het gebied, de structuurkwaliteit van de waterlopen en het 
voorkomen van overstromingen.  
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4.4 Maatregelen en aanbevelingen n.a.v. screening milieueffecten  

In het kader van het opmaak van onderhavig RUP werd een screeningsdossier opgemaakt. Het 
verzoek tot raadpleging waarin een beoordeling van eventuele milieueffecten binnen de relevante 
milieudisciplines werd opgemaakt werd in een adviesronde voorgelegd aan relevante 
adviesinstanties.  

Naast de maatregelen die reeds voorzien werden in de planinhoud, bevat dit dossier dus bijkomende 
aandachtspunten met betrekking tot milieueffecten die als randvoorwaarden in het RUP verwerkt 
dienen te worden. 

Bijkomende  maatregelen n.a.v. beoordeling milieueffecten 

Bij de beoordeling van de discipline Bodem en water werden volgende aanbevelingen meegegeven:  

– dat de aanleg van verharde trage wegverbindingen in het centrale deel van het plangebied 
beperkt wordt in oppervlakte tot een beduidend ondergeschikt aandeel in de totale oppervlakte 
van het gebied.  

– dat bij aanleg van verhardingen zo veel mogelijk gestreefd zou worden naar gebruik van 
waterdoorlatende materialen. 

Bij de beoordeling van de discipline landschap en erfgoed wordt opgegeven dat bij ingrepen steeds 
gewaakt dient te worden over de landschappelijke inpassing ervan. 

Bijkomende aandachtspunten n.a.v. adviesronde verzoek tot raadpleging  

 RO Vlaanderen Ruimtelijke ordening (Ruimte en erfgoed Antwerpen)  

Het advies van RO Vlaanderen (Ruimte en erfgoed) geeft aan dat een voldoende eerste inschatting 
van de ruimtelijke effecten gemaakt werd. Het plan is echter nog niet in die mate uitgewerkt dat een 
goede ruimtelijke beoordeling van de effecten op de open ruimte en de Markvallei kan gebeuren. 
Deze beoordeling wordt vooruitgeschoven naar de RUP-procedure. De effecten van de FORD-
garage en het glastuinbouwbedrijf op de waterberging zijn aspecten die met bijzondere aandacht 
zullen worden bekeken.  

Volgende elementen dienden hierop tot antwoord:  

– Voor de centrale open ruimte houdt de visie in dat naast professionele landbouw ook groen, 
hobbylandbouw en recreatief medegebruik toegelaten activiteiten zijn, maar dat de bepaling 
bouwvrij voor deze zone betekent dat er slechts mogelijkheid bestaat tot het op oprichten van 
beperkte constructies i.k.v. hobbylandbouw. Verder zullen beperkte ‘verhardingen’ in functie 
‘trage wegen’ aangelegd worden waarbij aangepast materiaalgebruik aangestuurd wordt.  

– FORD-garage Geudens:  

Voor de eigendommen van FORD Geudens aan Meerdorp binnen het plangebied is de 
verkavelingsvergunning dd. 26 juni 2006 tot wijziging van een vergunde verkaveling 051/196(2) 
bepalend. De achterste grens van het lot 2 werd op 50m diepte gelegd waarbij ook het gedeelte 
binnen die 50m achter lot1 werd opgenomen in lot2. De bebouwbare strook van dit lot 2 reikt tot 
3m afstand van deze achterste perceelsgrens en 8m van De Beek. Daarbij werd de 
ruimingsstrook van 5m ten opzichte van De Beek behouden. De voorschriften voor het 
onbebouwde lot 2 (perceel 280L + deel perceel 277F) werden eveneens gewijzigd. Deze houden 
in dat in de strook voor vrijstaande bebouwing ingevuld mag worden met:  

– garagebedrijf, toonzaal en bijhorende bedrijfswoning  

– woonhuis  

Het niet bebouwde deel van de bouwstrook kan aangelegd worden als stalplaats voor auto’s.  

– De percelen van het glastuinbouwbedrijf binnen het plangebied komen te liggen in bouwvrij 
gebied. Bijkomende constructies zijn niet mogelijk, maar voor het bestaande waterbassin moeten 
overgangsbepalingen gelden. 

Afdeling duurzame landbouwontwikkeling  

– Naar aanleiding van het advies van de Afdeling duurzame landbouwontwikkeling dat er enkel een 
gunstig advies kan gegeven worden op voorwaarde dat de oeverzone geen bijkomende 
beperkingen oplegt dan bouwvrij agrarisch gebied, werd gesteld dat in het RUP enkel voorzien 
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wordt in het bouwvrij houden van het huidige agrarische gebied en dat het RUP geen verdere 
beperkingen oplegt aan de landbouwactiviteiten.  

VMM  

De screeningsnota wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de 
doelstellingen en beginselen van het decreet Integraal waterbeleid mits volgende elementen 
bijkomend worden opgenomen:  

– De GSV dient eveneens toegepast te worden bij de (her)aanleg van verharde oppervlakte binnen 
openbaar wegdomein; 

– Er moet opgenomen worden dat er geen grote ondergrondse constructies zullen voorzien 
worden, tenzij het effect van eventuele bemalingen wordt begroot.  

Volgende elementen dienden hierop tot antwoord, waarvan een aantal doorvertaling vereisen in het 
RUP:  

– De voorwaarden met betrekking tot de toepassing van de principes inzake infiltratie en vertraagde 
afvoer op het openbaar wegdomein zullen worden ingewerkt in het RUP, in het bijzonder als 
voorwaarden voor de ontwikkeling van de projectzones. Dit kan afgetoetst worden op de plenaire 
vergadering voor het RUP. 

– De precieze invulling van de projectzones wat betreft ondergrondse constructies kan gezien de 
eerder flexibele benadering echter momenteel niet begroot worden zodat geen grondige 
beoordeling kan gebeuren op dit moment. In de bepalingen dient bijgevolg opgenomen worden 
dat ondergrondse constructies enkel toe te laten zijn indien aangetoond kan worden dat er geen 
significante effecten op het grondwaterstromingspatroon zullen optreden. Dit is eveneens een 
voorwaarde die opgenomen kan worden in de voorschriften voor de projectzones en bijgevolg als 
sturend principe meegenomen moet worden bij het ontwerpen van de toekomstige projecten. Het 
is tenslotte in elk geval een specifiek te toetsen element op het moment dat een watertoets 
uitgevoerd dient te worden voor het project. Er zal echter aanbevolen worden dit in voorkomend 
geval in vroeger stadium (ontwerpfase) te overleggen met VMM.  

– In bepalingen van het RUP moet opgenomen worden dat bij alle bemalingen, ook voor beperkte 
ondergrondse constructies, een aantal milderende maatregelen in acht genomen dienen te 
worden:  

– afsluiten van de bouwput bij bemaling 

– bemalingswater via retourbemaling weer laten infiltreren in de nabijheid.  

Het grond/bemalingswater dient met andere woorden zo snel mogelijk terug in het systeem 
gebracht te worden, en mag niet via het DWA- of gemengd rioleringsstelsel afgevoerd worden.  
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5 Visie en ontwerp  

5.1 programma en uitwerking RUP Meer oost  

Het plangebied heeft een ruimteaanbod dat precies omschreven kan worden. De grenzen zijn 
duidelijk: de Mark, de Muntbeek, Meerdorp en Frankenberg. Het plangebied RUP Meer oost beslaat 
een oppervlakte van ca. 13ha. 

Het GRS Hoogstraten geeft daarbij voor RUP Meer oost specifieke doelstellingen mee:  

– Valleigebied van de Mark binnen het geheel vormgeven 

– Uitbouwen van langzaamverkeersassen in het gebied  

– Juridisch afwerken van de rand van de kern voor enkel deels zonevreemde activiteiten  

5.1.1 Valleigebied van de Mark binnen het geheel vormgeven  

De huidige bestemmingen parkgebied en agrarisch gebied zijn achterhaald. Het ruimtegebruik 
binnen deze zone is meer verweven dan op basis van deze bestemmingszones verwacht zou 
worden. De zone heeft nood aan een open ruimtebestemming die op basis van een 
verwevingsprincipe ruimte geeft aan groen, landbouw, recreatief medegebruik. Omwille van de 
fysische functie van de open ruimte die deel uitmaakt van de vallei van de Mark dienen om 
veiligheidsredenen en om de waterhuishouding binnen het watersysteem van de Mark te vrijwaren 
de mogelijkheden op constructies en verdichting binnen deze zone echter strikt bewaakt te worden.  

Bijgevolg kunnen volgende voorwaarden voor de open ruimtebestemming in beeld gebracht worden 
op basis van de bestaande toestand: 

– Het bestaande landbouwgebruik binnen het plangebied moet behouden kunnen worden. De 
mogelijkheid op behoud van het landbouwgebruik dient uitgangspunt te zijn voor de nieuwe 
bestemming.  

– Daarnaast biedt de zone ook ruimte aan hobbylandbouw en ondersteunt hiermee het 
woonklimaat van de woonkern van Meer.  

– De zone dient een gevarieerd landschap te blijven waarbij bebossing een beeldbepalende 
component is die de zone een groen karakter geeft.  

– Het gebied heeft een rol binnen het watersysteem en deze stelt tevens een grens aan de 
bebouwingsmogelijkheden.  

De ingesloten open ruimte is verder een terrein 
van aanzienlijke (onbebouwde) oppervlakte, 
gelegen bij de dorpskern van Meer, hetgeen 
potenties biedt voor kwalitatief wonen in en nabij 
een groene omgeving. Verdere uitbouw van de 
relatie met de kern is aan de orde. Uitbouw van 
functionele verbindingen die de toegang tot het 
gebied verhogen en de mogelijkheid tot het 
ontplooien van woonondersteunende zachte 
activiteiten kunnen hieraan bijdragen.  

Voor de zone moet met andere woorden een 
verwevingsbestemming voorzien worden op 
maat van de zone en haar rol voor de kern van 
Meer en de Mark:  

– Landbouw: gericht op grondgebonden 
activiteiten zowel professioneel als 
hobbylandbouw  

– Bos en natuur: opgaande groenstructuren in 
afwisseling met open stukken (graslanden) 

– Landschap: aandacht voor aantrekkelijke 
landschapsopbouw met de Mark en de Beek 
als visuele beelddragers en een 
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landschappelijke overgang van kern naar de vallei, te accentueren door het vrijwaren van 
landschappelijke doorzichten waar mogelijk in functie van oriëntatie en leesbaarheid van het 
gehele landschap  

– Recreatief medegebruik: woonkwaliteit Meer ondersteunen  

– Bouwvrij in afstemming op de fysische kenmerken in overstromingsgevoelig gebied: geen 
bijkomende harde infrastructuur en behoud van waterbergende functie van de zone  

5.1.2 Uitbouwen van langzaam verkeersverbindingen  

Er bestaat een duidelijke behoefte aan ontsluiting van het ingesloten open ruimtegebied voor trage 
weggebruikers en plaatselijke zachte recreanten. Dit vereist de uitbouw van kwalitatieve 
toegangswegen en verbindingswegen voor langzaam verkeer binnen het plangebied. Dit in functie 
van recreatief medegebruik (bv. wandelaars vanuit de kern) van de zone zelf, maar ook met een 
functionele doelstelling, namelijk een veilige fietsdoorsteek als alternatief voor de passage van Meer 
langsheen de N146 en Meerleseweg op langere fietsverbindingen.  

Minimaal uitgangspunt is het behoud van de bestaande verbinding tussen het Looi en de 
Driehoekstraat over de Muntbeek. Maar aantakkend op nieuwe insteekpunten zou het netwerk van 
langzaamverkeersverbindingen binnen het plangebied uitgebreid kunnen worden: Frankenberg, 
Driehoekstraat en site Veiling Meer (als centraal punt binnen kern van Meer) komen hiervoor 
minstens in aanmerking. Dergelijke paden moeten volwaardig uitgerust kunnen worden met het oog 
op duurzaamheid, veiligheidsgevoel en niveau van gebruiksintensiteit.  

5.1.3 Juridisch afwerken van de rand van de kern  

Kernversterkende kernafwerking  

Structuurdrager voor de kern van Meer is de 
bundel van N146 en Mark. Het centrum van 
Meer bevindt zich langsheen de N146. De 
woonomgevingen hebben zich in hoofdzaak 
ten westen ervan ontwikkeld. Richting de Mark 
vertoont de kern een gerafelde rand met het 
woonlint aan de Driehoekstraat, het 
braakliggende terrein Sterkens,…. Deze 
oostelijke rand van het centrum van Meer dient 
afgewerkt te worden. Deze afwerking dient 
tegelijk de kern van Meer te versterken tot een 
leefbare landelijke woonkern in het 
buitengebied. Binnen de kernwand is de 
kernbebouwing maatgevend voor nieuwe 
ontwikkelingen. De woonlinten ontwikkelen als 
een landelijke woonwijk. Tussenliggende 
zones richten zich naar de overgang tussen 
beide. Verweven functies in de kern vormen 
het kloppend hart van Meer. Er wordt dan ook 
ingezet op het behoud en het versterken van 
deze menging. Waar mogelijk dienen 
zonevreemdheidsknelpunten opgelost te 
worden.  

Waar nieuwe kansen op kernversterking zich voordoen moeten deze gevalideerd en benut kunnen 
worden, mits sturing binnen de krijtlijnen van de draagkracht van de omgeving. Kernversterking en 
kernafwerking richting Mark gaan daarbij hand in hand.  

Specifieke oplossing voor bedrijvigheid, handel en recreatie met 
zonevreemdheidsproblematiek  

Kernondersteunende functies kunnen verweven toegelaten worden in de kern. Zij richten zich daarbij 
bij voorkeur naar de bebouwingstypologie van de bestaande woningen. Op een aantal plaatsen 
wijken een aantal bestaande kernfuncties daarvan af of hebben ze uitbreidingsbehoeften die hier van 
af wijken. Passend binnen de kern van Meer dient hiervoor een specifieke oplossing voorzien te 
worden op maat van de bebouwing en activiteiten. Een afweging ten aanzien van de omgeving dient 
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hier wel aan vooraf te gaan. Zo dienen de sites van de supermarkt, Grauwmans Prints, Croymans, 
garage Geudens en de Sint-Ambrosiusgilde nader bekeken te worden. Indien behoud haalbaar is 
dient een specifieke juridische oplossing voor de betrokken percelen voorzien te worden waarbij toch 
de algemene visie voor kernwand recht wordt gedaan.  

Herschikking van harde bestemmingen op maat van de kern in functie van verdichting en 
leefbaarheid 

Meer is cfr. GRS Hoogstraten aangeduid als één van de woonkernen van Hoogstraten waar accent 
gelegd wordt op verdichting voor wonen. Voorzieningen functioneren lokaal en worden uitgebouwd 
op maat van Meer. Leefbaarheid is speerpunt voor een ‘geïntegreerd plattelandsbeleid’ voor deze 
buitengebiedkern.  

Binnen de kern van Meer dient vanuit deze ruimtelijke beleidsvisie een oplossing gezocht te worden 
voor de ruimten die op het gewestplan bestemd werden als KMO-zone, maar waarvoor een 
vernieuwde invulling met lokale bedrijfsactiviteiten niet haalbaar geacht wordt gezien de ligging te 
midden van de woonkern. Deze zones zijn gelegen binnen de kernbebouwing van Meer en vragen 
om een kwalitatieve kernversterkende invulling. Aandachtspunten daarbij zijn omringende dichtheid, 
maatgeving door bestaande bebouwing; bijzondere aandacht voor kwalitatieve bijdragen aan 
openbaar domein Meer,…  

Kernversterking wonen ter hoogte van voormalige brouwerij: van KMO naar projectzone wonen 

Teneinde een ruimtelijk verantwoorde, zinvolle en kwalitatieve kernversterking te realiseren ter 
hoogte van de zone Sterkens werd geopteerd voor een projectmatige woonontwikkeling die zich 
volledig inpast in de omgeving, in de hoek van Meerdorp en Driehoekstraat. Langsheen Meerdorp 
kan deze dynamischer ingevuld worden binnen de kernwand van Meer, de achterliggende zone 
vormt de overgang naar de vallei en de open woonlintbebouwing van de Driehoekstraat. Deze 
overgang wordt vertaald in de toegelaten bebouwingstypologie cfr. ééngezinswoningen. De 
beschikbare ruimte moet goed benut worden, maar tegelijk mag moet de concentratie zich inpassen 
in de buitengebiedkern van Meer. Er wordt daarom een dichtheid vastgelegd van min 15. en max. 25 
woningen per ha. Het woonproject mag bovendien geen nieuwe wand optrekken langsheen de vallei 
en dient uitgewerkt te worden in relatie ermee door het realiseren van doorzichten, groene pleinen,… 
Om die reden wordt de zone aangeduid als een projectzone waar al deze conceptuele vereisten 
binnen een samenhangend geheel uitgewerkt dienen te worden.  

De ruimtelijke kernafwerking vertaalt zich bovendien in een hertekening van de harde 
bestemmingszone ten opzichte van de gewestplanbestemmingen. Herschikking laat immers toe het 
geheel maximaal af te stemmen op het fysisch systeem en ruimte te geven aan de Muntbeek. 
Tegelijk sluit hierdoor de harde bestemming beter aan op de kern van Meer.  

Kernversterking ter hoogte van voormalige Veiling: van KMO naar gemengd kernproject 

De site van Veiling Meer ligt ingebed in de kern van Meer en vormt specifiek onderdeel van de 
kernwand. Er werd daarom geopteerd om deze inbedding te maximaliseren en deze zone een 
invulling met kernvoorzieningen te laten kennen gelijkaardig aan de directe omgeving: een menging 
van wonen en kernondersteunende functies (gemengd kernproject).  

De huidige bebouwing op de site van de Veiling ligt op een tweede bouwlijn achter de 
kernbebouwing van de omgeving. Hierdoor bestaat op het voorste perceelsdeel een open plein dat 
niet specifiek is ingericht maar in de bestaande toestand reeds een meerwaarde levert aan de kern 
als kermisplein en parkeerruimte. Louter opvulling van de kernwand zou deze meerwaarde teniet 
doen. Elders binnen Meer wordt in het kader van de herbestemming van de kloostersite ook ingezet 
op de ontwikkeling van een plein als centrale ontmoetingsruimte. Het plein op de site Veiling kent 
echter een centrale ligging aansluitend op het openbaar domein. En ook voor het huidige gebruik 
(kermis, parkeren,…) lijkt de Kloostersite geen alternatief te bieden. Er wordt daarom voor de 
omgeving van de site Veiling toch gekozen voor een vernieuwde kerninvulling rondom deze ruimte 
als centraal plein voor Meer, een belangrijke meerwaarde voor het openbaar domein van Meer. 
Vanop dit plein zou dan tegelijk een veilige en centrale doorsteek naar de achterliggende open 
ruimte gerealiseerd kunnen worden.  

De bebouwing van de achterste wand van het plein mag niet dieper reiken dan de huidige bestaande 
vergunde bebouwing zodat de achterliggende open ruimte niet verder aangesneden wordt. Deze 
diepere bebouwing begeleidt dan als het ware wel de nieuwe doorsteek. Hierdoor wordt een 
kernafwerking voorzien die een functionele relatie legt met de achterliggende vallei.  
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De zone wordt aangeduid als projectzone waarbinnen deze conceptuele vereisten uitgewerkt moeten 
worden binnen een samenhangend geheel.  

5.2 Ontwikkelingsperspectieven verweefbare lokale functies met 
zonevreemdsheidsproblematiek  

Binnen het plangebied situeren zich een aantal lokale functies die (deels) zonevreemd gelegen zijn. 
Deze functies zijn gelegen in de rand van de kern en komen verweven voor met de woonfunctie. 
Naar bebouwing en buiteninrichting nemen ze echter meer ruimte in beslag dan de omliggende 
woningen. Ze hebben deze ruimte ook nodig om hun activiteiten op volwaardige wijze te kunnen 
uitoefenen.  

In het RUP wordt ervoor geopteerd om aan deze functies voldoende kansen te bieden opdat zij hun 
activiteiten kunnen voortzetten. Zij krijgen om deze reden ruimere inrichtingsmogelijkheden dan de 
woonbebouwing. Er wordt wel op toegezien dat deze ruimere ontwikkelingsperspectieven ruimtelijk 
verantwoord blijven en de draagkracht van de woonomgeving niet overschrijden. Het dient ook 
benadrukt te worden dat deze uitzonderingsmaatregel uitsluitend voorzien wordt in functie van de te 
behouden zonevreemde kernondersteunende voorziening. Bij uitdoving/stopzetting van de 
activiteiten en een invulling met woonfunctie, dient de bebouwing zich te richten naar de bepalingen 
die gelden voor de woonbebouwing in de kernrand. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde functies worden afzonderlijk per site bepaald. 
Om deze te bepalen wordt de bestaande toestand en de toekomstvisie van de gevestigde functie 
afgetoetst aan de ruimtelijke en juridische randvoorwaarden die zich stellen voor de functie en de 
locatie. De resultaten van deze aftoetsing dienen als basis voor wat zal worden toegelaten binnen 
het voorliggende RUP. 

5.2.1 Supermarkt Contact GB 

beschrijving van het bedrijf en de site 

Het bedrijf betreft een middenschalige supermarkt.  

De supermarkt is gevestigd op de percelen met kadastrale nummers 270C, 275D en 274C (cfr 
cadmap 2010).   

De bebouwing uit de site bestaat uit verschillende bouwvolumes: 

– Aan de straatzijde situeert zich een bouwvolume dat naar typologie aansluit bij de 
aaneengesloten en gekoppelde woonbebouwing langsheen Meerdorp. De gelijkvloerse 
verdieping is ingenomen door handelsactiviteiten. De hogergelegen verdiepingen zijn ingericht 
met twee appartementen. In het meest noordelijk deel van het volume is een doorgang 
voorzien naar het achterliggende deel van de site. 

– Aan de achterzijde van de site (oostelijke deel), aansluitend op het hiervoor besproken 
volume, bevindt zich een rechthoekig bouwvolume bestaande uit één bouwlaag. In het volume 
zijn handelsactiviteiten ondergebracht.  

– Aan de noordelijke perceelsgrens situeert zich verder nog een kleinschalig volume met vier 
autostalplaatsen.  

De totale oppervlakte van de bebouwing bedraagt circa 1305 m².  

Het niet-bebouwde deel van de site is nagenoeg volledig verhard, en wordt gebruikt als 
parkeerruimte. Op het terrein zelf zijn ca. 20 ingerichte parkeerplaatsen in openlucht voorzien voor 
bezoekers. 

Er zijn geen klachten bekend als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. 

Vergunningstoestand 

Volgende bouwvergunningen werden afgeleverd:  
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Datum goedkeuring Dossiernr. gemeente Arohmnr Omschrijving goedgekeurde werken 

03-05-1983 8310557 216.354/C Het afbreken van 2 woningen en het bouwen 

van een winkel + 2 appartementen 

12-06-1984  216.354(1) Verbouwen van een winkel  

14-08-1984 841310 216.354(1)/C Verbouwen van een winkel en regulariseren 

van 4 garages 

11-01-1993 9333655 318.837 Bouwen van een overdekking boven 

achterinkom en technische installaties 

06-12-1999 9997 318.837(1) Uitbreiden van magazijen  

17-03-2008 200835  Verbouwen/uitbreiden van magazijn, plaatsen 

hekwerk  

ruimtelijk-planologische context 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grens- of voorwaardenstellende juridische elementen 
voor de bedrijfssite. 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Bestemmingen  Voorzijde van de bedrijfssite: woongebied met cultureel, historische 
en/of esthetische waarde  

Achterzijde van de bedrijfssite: landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied 

GRS Hoogstraten De site is gelegen in de deelruimte ‘hoogdynamische as’. Binnen deze 
deelruimte maakt het deel uit van de buitengebiedkern Meer. Voor 
Meer wordt er onder meer naar gestreefd om zowel functioneel als 
visueel een aantrekkelijke kern te bekomen. Commerciële 
voorzieningen en toegankelijke recreatie worden voorzien op maat van 
de kern. 

Ligging langs een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) 

Ligging langs een functionele fietsroute 

RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 

Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het deel van de site gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied is in het programma van uitvoering gelegen in actiegebied nr. 
47 “Mark ten noorden van de strafschool, inclusief zijbeken (Merkske, 
Heerlese loop)”.  

Voor dit actiegebied zullen op korte termijn geen acties opgestart 
worden. Op lange termijn zal voor dit gebied een RUP opgemaakt 
worden, onder meer met oog op het nader uitwerken van de verweving 
van landbouw, natuur en water en het versterken van de 
natuurwaarden en mogelijkheden voor waterberging in de vallei van de 
Mark, en het hernemen van de agrarische bestemming (al dan niet 
bouwvrij) in valleidelen verder van de waterloop en buiten de valleien. 

ruilverkaveling De site van de supermarkt grenst aan oostelijke zijde aan het 
ruilverkavelingsproject Meerle. 

Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

De site is over bijna de gehele oppervlakte gelegen in het beschermd 
landschap ‘Omgeving van de kerk, met inbegrip van Donckstraat’ 
(datum besluit: 27.05.1975)  

 

beschrijving van de omgeving van het bedrijf 

– De supermarkt ligt aan het zuidelijke uiteinde van de kern van Meer. De bebouwing aan 
straatzijde is naar vormgeving geïntegreerd in de woonbebouwing langsheen de weg Meerdorp, 
die de ruggengraat van de kern vormt. Deze bebouwing bestaat – zoals dit in het voorgaande 
reeds werd aangegeven – hoofdzakelijk uit een aaneenschakeling van aaneengesloten en 
gekoppelde bebouwing.  

– Het bedrijf ligt op de overgang tussen de dorpskern en de open ruimte die zich in oostelijke 
richting uitstrekt (het valleigebied van De Mark). De site grenst rechtstreeks aan het valleigebied 
van de Muntbeek. Dit gebied wordt gekenmerkt door open agrarische gronden met kleine 
landschapselementen (KLE’s). Van op de site is er een open zicht naar dit achterliggende 
agrarische landschap. 

– Het achterliggende deel van de site grenst aan een geheel van gronden die in gebruik zijn als 
grasland.  
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– De Contact GB is gelegen aan de weg Meerdorp (lokale weg type I) binnen de bebouwde kom 
van Meer. De supermarkt is vlot bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en zwakke 
weggebruikers. Ter hoogte van de supermarkt situeert zich aan weerszijden van de weg een 
bushalte van De Lijn. 

beoordeling van het bedrijf t.o.v. de ruimtelijk-planologische context en de omgeving  

Vanuit de confrontatie met de ruimtelijk-planologische context en de omgeving stellen zich geen 
onoverkomelijke problemen. De supermarkt Contact GB is een kernondersteunende commerciële 
voorziening met een goede bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen. De handelszaak is verweven 
met de woonbebouwing langsheen Meerdorp. Het grootste deel van de bebouwing is ook vergund. 
De winkel veroorzaakt een beperkte hinder wegens de dynamiek. Deze is evenwel eigen aan het 
centrum van een dorpskern.  

Een bestendiging van de activiteiten op de bestaande locatie is mogelijk mits rekening gehouden 
wordt met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten die naar voor komen uit de voorgaande 
stappen: 

– Uitbreiding is niet wenselijk. Een schaalvergroting van de handelszaak zou mogelijk de 
verweefbaarheid met de woonomgeving in het gedrang kunnen brengen. 

– Het toegangsvolume aan de straatzijde bevordert de integratie van de supermarkt in het 
straatbeeld van Meerdorp. Deze wordt om deze reden bij voorkeur behouden.  

– Het bestaande doorzicht naar de achterliggende openruimte wordt bij voorkeur behouden. 
Mogelijk kan vanop de parking een toegang tot het bouwvrije openruimtegebied of het 
naastliggende projectgebied voorzien worden. 

5.2.2 Grauwmans Prints 

Beschrijving van het bedrijf en de site 

De bedrijfsactiviteiten omvatten lokale kleinschalige drukkerij-activiteiten en gekoppelde 
handelsactiviteiten.  

Het bedrijf is gevestigd op de percelen met kadastrale nummers 237G en 237H (cfr. Cadmap 2010). 

Op het perceel situeert zich een aaneengesloten bouwvolume bestaande uit aaneengesloten 
bouwvolumes die inpassen in de kernwandbebouwing langsheen Meerdorp vooraan op het perceel, 
en daarop aansluitend een volume van opeenvolgende gebouwdelen die zich uitstrekken naar de 
achterzijde van het perceel. De achterste helft van het terrein is verhard en heeft een toegang vanop 
de Driehoekstraat.  

Er zijn geen klachten bekend als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. 

Vergunningentoestand  

Volgende bouwvergunning werd afgeleverd:  

Datum goedkeuring Dossiernr. gemeente Arohmnr Omschrijving goedgekeurde werken 

03-08-1992  200.485(1) Bouwen van een bergplaats  

31-05-1999 99145  Bouwen van een woonhuis 

 

Het andere bouwvolume aan de straatzijde wordt vergund geacht. 

Ruimtelijk-planologische context 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grens- of voorwaardenstellende juridische elementen 
voor de site. 
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Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Bestemmingen  Woongebied 

Rooilijnplan  Goedgekeurd rooilijnplan Driehoekstraat (BV 18 en VW 46), MB 21-
06-2002, met voorziene grondinnemingen ter hoogte van percelen 
237G en H, niet uitgevoerd  

GRS Hoogstraten Met betrekking tot zonevreemde bedrijven stelt het GRS dat de 
bedrijven getoetst moeten worden aan de visie en de gewenste 
ruimtelijke economische structuur en de deelruimten. 

De site is gelegen in de deelruimte ‘hoogdynamische as’. Binnen de 
deelruimte maakt het deel uit van de buitengebiedkern Meer.  

Geen specifieke ontwikkelingsperspectieven voor dit bedrijf. 

Ligging langs een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) 

Ligging langs een functionele fietsroute 

RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 

 

Beschrijving van de omgeving van het bedrijf 

– Het bedrijf ligt binnen de dorpskern van Meer op de hoek van de Driehoekstraat en Meerdorp. De 
bebouwing aan de straatzijde maakt deel uit van de woonbebouwing langsheen de weg 
Meerdorp, die de ruggengraat van de kern vormt. Deze bebouwing bestaat uit een 
aaneenschakeling van aaneengesloten en gekoppelde bebouwing binnen de kern.  

– Het eigenlijke bedrijfsgebouw situeert zich achter de woonbebouwing van de kern, hierop meteen 
aansluitend. 

– Het bedrijf is gelegen aan Meerdorp (lokale weg type I) binnen de bebouwde kom van Meer. De 
bedrijfsactiviteiten zijn toegankelijk via een toegang achteraan op het perceel vanop de 
Driehoekstraat. Het bedrijf is bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en trage weggebruikers.  

beoordeling van het bedrijf t.o.v. de ruimtelijk-planologische context en de omgeving  

Vanuit de confrontatie met de ruimtelijk-planologische context en de omgeving stellen zich geen 
onoverkomelijke problemen. De activiteiten zijn goed verweefbaar met de woonomgeving 
(ambachtelijk bedrijf van een beperkte schaal, gering aantal vervoersbewegingen, lage 
tewerkstelling,…). Door het bouwvolume aan de voorzijde van de site past het bedrijf zich in het 
straatbeeld van Meerdorp. Verder wordt ook de bebouwing achter het perceel omringd door 
bebouwing, gezien de achterliggende bebouwde percelen langsheen de Driehoekstraat.  

Een bestendiging van de activiteiten op de bestaande locatie is mogelijk mits rekening gehouden 
wordt met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten die naar voor komen uit de voorgaande 
stappen: 

– De bestemmingszones dienen afgestemd te worden op het goedgekeurde rooilijnplan 
Driehoekstraat.  

– Om het achterliggende bedrijfsvolume landschappelijk te kaderen is het vanuit ruimtelijk opzicht 
wenselijk om op de niet-verharde delen maximaal groenvoorzieningen aan te brengen. Gezien 
het bestaande bouwvolume achteraan tot op de perceelsgrens werd opgericht is het opleggen 
van een groenscherm niet haalbaar. In geval het bestaande volume afgebroken wordt en 
vervangen wordt door nieuwbouw moet om deze reden een minimale afstand gevrijwaard worden 
ten opzichte van de perceelsgrens.  

– Hoewel nog geen klachten geregistreerd zijn ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten, kan het RUP 
toekomstige klachten vermijden door inrichtingsmaatregelen op te leggen om de hinder te 
beperken en het verweefbaar karakter te bewaken.  

5.2.3 Schrijnwerkerij Croymans 

Beschrijving van het bedrijf en de site 

Het bedrijf betreft een schrijnwerkerij. De schrijnwerkerij telt twee personeelsleden. Geen van deze 
woont in de gemeente zelf. Er wordt geen verdere aangroei van het personeelsbestand verwacht. 

Het bedrijf is gevestigd op de percelen met kadastrale nummers 224f en 225l (cfr. Cadmap 2010). 

Op de percelen situeren zich drie bouwvolumes: 
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– aan de voorzijde een woongebouw 

– achter het woongebouw een loods  

– achteraan op de site het volume van de schrijnwerkerij. Eén van de zijgevels is van het 
gebouw is ingeplant op de zijdelingse perceelsgrens. 

De totale oppervlakte van de bebouwing bedraagt circa 1235 m². Het gedeelte tussen het loods en 
de schrijnwerkerij is grotendeels verhard.  

Het bedrijf wenst naar de toekomst niet uit te breiden.  

Er zijn geen klachten geregistreerd als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. 

Het eigen wagenpark van het bedrijf omvat één lichte bestelwagen. Per week bezoeken circa 3 
klanten het bedrijf. De klanten komen naar het bedrijf met een personenwagen, met een lichte 
bestelwagen of met een auto met aanhangwegen. Op het terrein zelf zijn 5 parkeerplaatsen in 
openlucht.  

Vergunningstoestand 

Volgende bouwvergunning werd afgeleverd:  

Datum goedkeuring Dossiernr. gemeente Arohmnr Omschrijving goedgekeurde werken 

22-03-1993 19933719 323.043 Herbouwen van een schrijnwerkerij 

 

Het woongebouw aan de straatzijde dateert van voor 1962 en wordt vergund geacht. 

Ruimtelijk-planologische context 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grens- of voorwaardenstellende juridische elementen 
voor de site.   

. 
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Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Bestemmingen  Voorzijde van de bedrijfssite: woongebied 

Achterzijde van de bedrijfssite: parkgebied 

GRS Hoogstraten Met betrekking tot zonevreemde bedrijven stelt het GRS dat de 
bedrijven getoetst moeten worden aan de visie en de gewenste 
ruimtelijke economische structuur en de deelruimten. 

De site is gelegen in de deelruimte ‘hoogdynamische as’. Binnen de 
deelruimte maakt het deel uit van de buitengebiedkern Meer.  

 Geen specifieke ontwikkelingsperspectieven voor dit bedrijf. 

 Ligging langs een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) 

Ligging langs een functionele fietsroute 

RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 

Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het deel van de site gelegen in parkgebied is in het programma van 
uitvoering gelegen in actiegebied nr. 47 “Mark ten noorden van de 
strafschool, inclusief zijbeken (Merkske, Heerlese loop)”.  

Voor dit actiegebied zullen op korte termijn geen acties opgestart 
worden. Op lange termijn zal voor dit gebied een RUP opgemaakt 
worden, onder meer met oog op het nader uitwerken van de verweving 
van landbouw, natuur en water en het versterken van de 
natuurwaarden en mogelijkheden voor waterberging in de vallei van de 
Mark, en het hernemen van de agrarische bestemming (al dan niet 
bouwvrij) in valleidelen verder van de waterloop en buiten de valleien. 

Relictzone Aan oostelijke zijde grenst de bedrijfssite aan de relictzone 
‘Benedenloop van de Mark’ (R10032). De relictzone heeft in de 
landschapsatlas naar herkenbaarheid, samenhang en gaafheid slechts 
een matige waardering. Het karakter van het valleigebied is 
grotendeels verstoord door ruilverkavlingswerken. Het vrijwaren van 
de resterende authentieke valleigronden van verdere uniformisering 
wordt als beleidsdoelstelling vooropgesteld.  

Inventaris onroerend erfgoed Een deel van de bebouwing, meer bepaald het woonvolume aan de 
straatzijde,  is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed: 

Meerdorp nr. 42-44 ‘Breedhuis’ (ID: 46631). Het gebouw maakt op zijn 
beurt deel uit van de straat Meerdorp (ID: 6276) die als bouwkundig 
geheel opgenomen is in de inventaris.  

Overstromingsgevoelig gebied Achterste deel van de bedrijfssite is gelegen in ‘mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied’ 

 

Beschrijving van de omgeving van het bedrijf 

– Het bedrijf ligt op de overgang tussen de dorpskern en de open ruimte die zich in oostelijke 
richting uitstrekt (het valleigebied van De Mark). De site grenst rechtstreeks aan een 
gecompartimenteerd openruimtegebied bestaande uit beboste delen in afwisseling met 
landbouwgronden.  

– De schrijnwerkerij ligt in de kern van Meer. De bebouwing aan de straatzijde (i.e. het 
woongebouw) maakt deel uit van de woonbebouwing langsheen de weg Meerdorp, die de 
ruggengraat van de kern vormt. Deze bebouwing bestaat uit een aaneenschakeling van 
aaneengesloten en gekoppelde bebouwing binnen de kern.  

– Het eigenlijke bedrijfsgebouw situeert zich achter de woonbebouwing van de kern.  

– Het bedrijf is gelegen aan Meerdorp (lokale weg type I) binnen de bebouwde kom van Meer. Het 
bedrijf is vlot bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers. 

beoordeling van het bedrijf t.o.v. de ruimtelijk-planologische context en de omgeving  

Vanuit de confrontatie met de ruimtelijk-planologische context en de omgeving stellen zich geen 
onoverkomelijke problemen. De activiteiten van de schrijnwerkerij zijn goed verweefbaar met de 
woonomgeving (ambachtelijk bedrijf van een beperkte schaal, gering aantal vervoersbewegingen, 
lage tewerkstelling,…). Door het bouwvolume aan de voorzijde van de site past het bedrijf zich in het 
straatbeeld van Meerdorp.  

Een bestendiging van de activiteiten op de bestaande locatie is mogelijk mits rekening gehouden 
wordt met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten die naar voor komen uit de voorgaande 
stappen: 
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– De bedrijfssite is deels gelegen in ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’. Het achterliggende 
bouwvolume op de site, meer bepaald de eigenlijke schrijnwerkerij, is voor een deel gelegen 
binnen dit overstromingsgevoelig gebied. Het gaat om een volledig vergund gebouw. Bovendien 
kan op basis van het DHM afgeleid worden dat het maaiveld ter hoogte van het achterste deel 
van het gebouw zich op ca. 13m TAW bevindt, terwijl dit ter hoogte van het achterliggende 
perceel 228B op ca. 12m. Ook de hellingenkaart vertoont achter het perceel 225L plaatselijk een 
helling van 5-10%. Hierdoor zijn plaatselijk geen knelpunten gekend.  

– Om het achterliggende bedrijfsvolume landschappelijk te kaderen is het vanuit ruimtelijk opzicht 
wenselijk om op de niet-verharde delen maximaal groenvoorzieningen aan te brengen. Gezien 
het bestaande bouwvolume tot op de perceelsgrens werd opgericht is het opleggen van een 
groenscherm niet haalbaar. In geval het bestaande volume afgebroken wordt en vervangen wordt 
door nieuwbouw moet om deze reden een minimale afstand gevrijwaard worden ten opzichte van 
de perceelsgrens.  

– In functie van de waterhuishouding van het de site worden bijkomende verhardingen zoveel 
mogelijk beperkt.  

– Het woongebouw aan de straatzijde is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed. Het 
maakt deel uit van de straat Meerdorp, die als bouwkundig geheel opgenomen is in de inventaris. 
Het is wenselijk om dit bouwvolume te behouden. Door dit volume past de bedrijfssite zich in het 
straatbeeld van Meerdorp. 

– Hoewel nog geen klachten geregistreerd zijn ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten, kan het RUP 
toekomstige klachten vermijden door inrichtingsmaatregelen op te leggen om de hinder te 
beperken en het verweefbaar karakter te bewaken.  

5.2.4 Garage Geudens  

Beschrijving van het bedrijf en de site 

Het bedrijf Geudens bvba betreft een garage- en carrosseriebedrijf gesitueerd een Meerseweg 8. Het 
bedrijf werd te Meer opgericht in 1946, en is op de huidige locatie gevestigd sinds 1957. De garage 
zelf werd opgericht in 1957, showroom en woning in 1972.  

De bestaande bedrijfsgebouwen van het betrokken bedrijf zijn dus  gelegen buiten het plangebied, 
aan de overzijde van de Meerseweg.  De voornaamste activiteiten van het bedrijf zijn hierdoor 
momenteel buiten het plangebied gesitueerd. Het bedrijf heeft echter ook de percelen 280L2 en 
277F binnen het plangebied in eigendom en in gebruik. Op perceel 280L2 worden wagens gestald. 
Het achterliggende perceel 277F werd gedeeltelijk ingericht als tuin.  

Het bedrijf stelt naast de twee zaakvoerders 5 arbeiders te werk, waarvan 4 afkomstig uit Meer. Wat 
betreft klanten is 40% afkomstig uit Meer, 40% uit de rest van Hoogstraten en buurgemeenten, 20% 
van verder weg.  

Vergunningstoestand  

Voor de eigendommen van FORD Geudens aan de Meerseweg binnen het plangebied is momenteel 
de verkavelingsvergunning dd. 26 juni 2006 tot wijziging van een vergunde verkaveling 051/196(1) 
van toepassing. De achterste grens van het lot 2 werd op 50m diepte gelegd waarbij ook het 
gedeelte binnen die 50m achter lot 1 werd opgenomen in lot 2. De bebouwbare strook van dit lot 2 
reikt tot 3m afstand van deze achterste perceelsgrens en 8m van De Beek. Daarbij werd de 
ruimingsstrook van 5m ten opzichte van De Beek behouden. De voorschriften voor het onbebouwde 
lot 2 (perceel 280L2 + deel perceel 277F) werden eveneens gewijzigd. Deze houden in dat in de 
strook voor vrijstaande bebouwing ingevuld mag worden met: garagebedrijf, toonzaal en bijhorende 
bedrijfswoning, woonhuis. Het niet bebouwde deel van de bouwstrook kan aangelegd worden als 
stalplaats voor auto’s.  

Verder werden volgende bouwvergunningen afgeleverd.  
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Datum goedkeuring Dossiernr. gemeente Arohmnr Omschrijving goedgekeurde werken 

16-07-2001 200198 434.621 Bouwen van een tuinhuis 

23-01-2006 2005365  Plaatsen van publiciteitstotum en ijzeren 

omheining  

Uitbreidingsbehoeften  

Het bedrijf is genoodzaakt de site te moderniseren. Het bedrijf heeft hiervoor op korte termijn 
behoefte aan uitbreiding van de toonzaal (Meerseweg 8), modernisering van de garagewerkplaats en 
de openluchtstalling van voertuigen (klantenwagens, stockwagens, tweede handswagens,…,). De 
garagewerkplaats wordt ter plaatse gemoderniseerd. De uitbreiding van de toonzaal kan ter plaatse 
van Meerseweg 8 enkel gerealiseerd worden door bijkomende inname van het volume van de 
bestaande woning. Hierdoor bestaat voor korte termijn op de percelen binnen het plangebied de 
behoefte aan een bedrijfswoning en uitbreiding van de stallingsmogelijkheden (voor een totaal van 
ca. 60 voertuigen). Voor de langere termijn bestaan hier ook wensen naar een bijkomende toonzaal 
voor tweede handswagens. Om deze plannen in totaliteit te kunnen realiseren volstaan de 
mogelijkheden die er zijn op basis van de verkavelingsvergunning niet en is er nood aan ruimere 
mogelijkheden.  

Ruimtelijk-planologische context  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grens- of voorwaardenstellende juridische elementen 
voor de site: 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Bestemmingen  Voorzijde: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische 
waarde  

Achterzijde: landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

GRS Hoogstraten De site is gelegen in de deelruimte ‘hoogdynamische as’. Binnen deze 
deelruimte maakt het deel uit van de buitengebiedkern Meer. Voor 
Meer wordt er onder meer naar gestreefd om zowel functioneel als 
visueel een aantrekkelijke kern te bekomen. Commerciële 
voorzieningen en toegankelijke recreatie worden voorzien op maat van 
de kern. 

Ligging langs een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) 

Ligging langs een functionele fietsroute 

De Beek werd in het GRS aangeduid als natuurlijk waterfront in 
stedelijke omgeving. Deze dienen vorm te krijgen in een RUP. Binnen 
deze waterfronten dient een afstemming te gebeuren van harde 
functies en open ruimte conform de ruimtelijke draagkracht van de 
open ruimte. 

RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 

Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het deel van de site gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied is in het programma van uitvoering gelegen in actiegebied nr. 
47 “Mark ten noorden van de strafschool, inclusief zijbeken (Merkske, 
Heerlese loop)”.  

Voor dit actiegebied zullen op korte termijn geen acties opgestart 
worden. Op lange termijn zal voor dit gebied een RUP opgemaakt 
worden, onder meer met oog op het nader uitwerken van de verweving 
van landbouw, natuur en water en het versterken van de 
natuurwaarden en mogelijkheden voor waterberging in de vallei van de 
Mark, en het hernemen van de agrarische bestemming (al dan niet 
bouwvrij) in valleidelen verder van de waterloop en buiten de valleien. 

ruilverkaveling Perceel 277F heeft in het verleden deel uitgemaakt van het 
ruilverkavelingsproject Meerle. 

Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

De site is over bijna de gehele oppervlakte gelegen in het beschermd 
landschap ‘Omgeving van de kerk, met inbegrip van Donckstraat’ 
(datum besluit: 27.05.1975)  

Overstromingsgevoelig gebied Het achterste deel van de site is gelegen in ‘mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied’  

 



Hoogstraten - RUP Meer oost – toelichting IOK plangroep 61 

Beschrijving van de omgeving van het bedrijf  

– Het bedrijf ligt op het uiteinde van de bebouwde kom van Meer, op de overgang van de dorpskern 
van Meer naar de open ruimte zowel in zuidelijke als in oostelijke richting.  

– De site wordt in het zuiden geflankeerd door de Beek/Muntbeek, waterloop van 2
e
 categorie. De 

daarop aansluitende bodem werd gekarteerd als zeer natte lichte zandleembodem, gedeeltelijk 
ook aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied op de watertoetskaarten. Op terrein 
wordt echter geen ‘wateroverlast’ vastgesteld.  

– Het onbebouwde perceel ten zuiden van de waterloop biedt nog doorzicht naar de achterliggende 
vallei voor gebruikers van de Meerseweg die zich richting Meer begeven.  

– De naastliggende woning (binnen dezelfde oorspronkelijke verkaveling) werd opgetrokken in 
open bebouwing. De bebouwing aan de overzijde van de Meerseweg bestaat uit nagenoeg 
gesloten bebouwing.  

– De site is rechtstreeks toegankelijk vanop de Meerseweg.  

Beoordeling t.o.v. de ruimtelijk-planologische context en de omgeving  

Wat betreft verweefbaarheid stellen zich voor het bedrijf geen problemen. De activiteiten zijn reeds 
decennia zonder knelpunten gesitueerd aan de Meerseweg. Het bedrijf beroept zich ook op de 
goede ontsluiting door ligging langsheen de gewestweg. Binnen het plangebied werd voor de 
betrokken percelen in 2006 een verkavelingswijziging goedgekeurd. De mogelijkheden op basis van 
de verkaveling volstaan echter niet om de gewenste uitbreidingen door te voeren. Het bedrijf heeft 
ten aanzien van deze reeds vergunde verkaveling nood aan een diepte tot 70m die reikt tot in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Bij aftoetsing aan de ruimtelijk-planologische context en de omgeving blijken zich wel een aantal 
randvoorwaarden te stellen door ligging langsheen de Beek. Het achterliggende perceel 277F werd 
ook gedeeltelijk aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied, met dien verstande dat op 
terrein geen waterproblematiek wordt vastgesteld.  

Een uitbreiding en versterking van de activiteiten binnen het plangebied is mogelijk mits een rekening 
wordt gehouden met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten:  

– Ten aanzien van de Beek dient minimaal een strook van 5m volledig gevrijwaard te worden, zoals 
dit ook bij de huidige inrichting van perceel 280L2 van toepassing is. Voor bebouwing dient een 
afstand van 8m ten opzichte van de Beek gerespecteerd te worden.  

– Gebouwen dienen op elkaar aan te sluiten, bij voorkeur zo ver mogelijk vooraan op het perceel.  

– Om de bedrijfssite landschappelijk te kaderen is het wenselijk om op de rand van de 
overdrukzone ten aanzien van de aangrenzende open ruimte gerichte beplantingen aan te 
brengen ter realisatie van een visueel groenscherm.  

– Om de hinder op de omgeving blijvend te vermijden dienen bepalingen opgenomen te worden 
voor geluidsproducerende activiteiten (afgesloten ruimte, isolatie) en buitenverlichting.  

– Alle maatregelen dienen genomen te worden zodat de inrichting van het terrein en de activiteiten 
geen nadelige invloed hebben op het watersysteem. Aandachtspunten zijn minimaal:  

– Vermijden van ondergrondse constructies 

– Waterkwaliteit: ondoorlaatbare verharding met voorzuivering van run-off hemelwater ter 
hoogte van verhardingen waarop stalling van voertuigen plaatsvindt 

 

5.2.5 Sint-Ambrosiusgilde 

beschrijving van de recreatieve voorziening en de site 

De Sint-Ambrosiusgilde is een schuttersvereniging die reeds sinds 1536 bestaat. Naast de 
schuttersactiviteiten houdt de vereniging ook de culturele tradities van de gilde in het leven.  

Zondag is de wekelijkse oefendag van de vereniging. Op de site van de vereniging worden elk jaar 
ook een aantal schietwedstrijden georganiseerd in kringverband.  

De vereniging telde volgens de laatste gegevens ca. 55 leden. Er wordt verwacht dat dit aantal niet 
sterk zal stijgen of dalen. Het bestuur van de gilde wordt gevormd door leden van de vereniging zelf.  

De vereniging is gevestigd op het perceel met kadastraal nummer 178S:  
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– Op het perceel is een clublokaal ingericht. Het gebouw bestaat uit een bouwvolume met één 
bouwlaag en hellend dak. Ruimtelijk past deze zich in in de hoofdzakelijk open woonbebouwing in 
Frankenberg. Het clublokaal neemt een oppervlakte in van 184 m².  

– Op de site situeert zich verder een ondergrondse bunker waarin de schietstand ingericht is. Deze 
steekt door een terreinovergang achteraan op het perceel boven het maaiveld uit. De toegang is 
voorzien vanuit het clublokaal. De bunker is ca. 50 m diep en ligt op het gewestplan deels in 
parkgebied. Deze bunker stamt echter van voor het gewestplan.  

– De tuinzone is gedeeltelijk verhard als terras, gedeeltelijk voorzien van dolomiet. 

Het huidige ruimtegebruik voldoet voor de vereniging. Er zijn geen uitbreidingsplannen. 

Het terrein beschikt aan straatzijde over een parkeerruimte voor een aantal personenwagens. Het 
merendeel van de leden komt per wagen.  

Er zijn nog geen klachten geregistreerd als gevolg van de activiteiten. 

Vergunningstoestand 

Volgende bouwvergunning werd afgeleverd:  

Datum goedkeuring Dossiernr. gemeente Arohmnr Omschrijving goedgekeurde werken 

19-09-1996 9696 367.516 Bouwen van een clublokaal 

 

De bunker wordt als vergund geacht. 

ruimtelijk-planologische context 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grensstellende juridische elementen en 
randvoorwaarden voor de site. 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Bestemming  Voorzijde van de site: woongebied met landelijk karakter 

Achterzijde van de site: parkgebied 

GRS Hoogstraten Binnen de gewenste toeristisch-recreatieve structuur wordt de Sint-
Ambrosiusgilde als een recreatieve pool. Dit wordt in het GRS 
gemotiveerd vanuit het feit dat het terrein aangrenzend ligt aan het 
centrum van Meer en kernversterkend werkt. Het tast de natuurlijke, 
agrarische en landschappelijke waarde van het achterliggende 
openruimtegebied nauwelijks aan.  

Ligging ter hoogte van de kruising met een lokale ontsluitingsweg 
(Meerleseweg, lokale weg type II) 

Ligging nabij een aantal fietsroutes: 

langsheen Meerdorp loopt een functionele fietsroute 

langsheen Meerleseweg loopt een alternatieve functionele fietsroute 

RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 

Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het deel van de site gelegen in parkgebied is in het programma van 
uitvoering gelegen in actiegebied nr. 47 “Mark ten noorden van de 
strafschool, inclusief zijbeken (Merkske, Heerlese loop)”.  

Voor dit actiegebied zullen op korte termijn geen acties opgestart 
worden. Op lange termijn zal voor dit gebied een RUP opgemaakt 
worden, onder meer met oog op het nader uitwerken van de verweving 
van landbouw, natuur en water en het versterken van de 
natuurwaarden en mogelijkheden voor waterberging in de vallei van de 
Mark, en het hernemen van de agrarische bestemming (al dan niet 
bouwvrij) in valleidelen verder van de waterloop en buiten de valleien. 

Relictzone Net ten zuiden van de site van de vereniging situeert zich de relictzone 
‘Benedenloop van de Mark’ (R10032). De relictzone heeft in de 
landschapsatlas naar herkenbaarheid, samenhang en gaafheid slechts 
een matige waardering. Het karakter van het valleigebied is 
grotendeels verstoord door ruilverkavlingswerken. Het vrijwaren van 
de resterende authentieke valleigronden van verdere uniformisering 
wordt als beleidsdoelstelling vooropgesteld.  
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beschrijving van de omgeving van de recreatieve voorziening 

– De recreatieve voorziening ligt op de overgang tussen de dorpskern en de open ruimte die zich 
verder in oostelijke richting uitstrekt (het valleigebied van De Mark). De site grenst rechtstreeks 
aan een gecompartimenteerd openruimtegebied bestaande uit beboste delen in afwisseling met 
landbouwgronden.  

– Nabij het zuidelijke uiteinde van de site situeren zich een aantal gronden die benut worden door 
hobbylandbouw of bebost zijn met populieren.  

– De site situeert in het noordelijke deel van de kern van Meer. Het is gelegen ter hoogte van de 
kruising tussen Frankenberg en de Meerleseweg. De bebouwing in Frankenberg bestaat 
hoofdzakelijk uit open woonbebouwing. Het clublokaal past naar typologie in deze 
woonomgeving.  

– Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, is de schuttersvereniging gelegen in het noordelijke deel 
van de kern ter hoogte van de kruising tussen Frankenberg en de Meerleseweg. De Meerleseweg 
is in het GRS aangeduid als lokale ontsluitingsweg (lokale weg type II). Een 250- tal meter ten 
westen van de site geeft deze weg uit op de centrumas van Meer, i.e. Meerdorp. Deze weg is een 
lokale verbindingsweg (lokale weg type I). In de buurt van de site ligt een bushalte.De 
schuttersgilde is door deze ligging vrij vlot bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en zwakke 
weggebruikers. 

beoordeling van de recreatieve voorziening t.o.v. de ruimtelijk-planologische context en de 
omgeving  

Bij aftoetsing aan de ruimtelijk-planologische context en de omgeving stellen zich buiten de 
zonevreemde ligging op gewestplan geen noemenswaardige problemen. De Sint-Ambrosiusgilde is 
een verweefbare functie en heeft reeds een lange voorgeschiedenis als sport- en culturele 
vereniging in Meer . Ruimtelijk gezien vormt de vereniging nauwelijks een storend element binnen de 
omgeving.  

Een bestendiging van de activiteiten op de bestaande locatie is mogelijk mits rekening gehouden 
wordt met een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten die naar voor komen uit de voorgaande 
stappen: 

– Het clublokaal past zich in de bestaande toestand reeds op kwalitatieve wijze in binnen de 
woonomgeving. Dit type van bouwvolume volstaat ook voor de activiteiten van de gilde. Om deze 
reden worden naar (bovengrondse) bebouwing dezelfde mogelijkheden geboden als aan de 
omliggende woonpercelen. De mogelijkheid tot inrichting van een ondergrondse schietstand 
wordt uiteraard voorzien in uitzondering op de voorschriften voor woonbebouwing. 

– Om de hinder op de omgeving blijvend te vermijden dienen bepalingen opgenomen te worden 
voor geluidsproducerende recreatieve activiteiten (afgesloten ruimte, isolatie) en buitenverlichting.  
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5.3 Ruimtelijke krachtlijnen voor het RUP  

5.3.1 zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied  

De zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied omvat de centrale open ruimte die ingesloten ligt 
tussen de kernwand van Meer en de waterlopen De Beek en Mark. De zone wordt ingenomen door 
opgaand groen in afwisseling met percelen in gebruik door hobbylandbouw. Randzones van het 
gebied zijn in gebruik door de professionele landbouw. Deze landbouwgebruikspercelen zijn 
nagenoeg onbebouwd. In het RUP wordt een bestemming voorzien die beantwoordt aan het 
bestaande en gewenste verweven laagdynamische gebruik, samen met mogelijkheden voor 
recreatief medegebruik en trage wegen en dit in afstemming op het aandachtspunt ruimte voor water 
in het kader van integraal waterbeheer. Het voorzien van mogelijkheden op recreatief medegebruik 
geeft het gebied tegelijk een sociale functie voor bewoners van de kern van Meer. 

Deze zone is bestemd voor grondgebonden landbouw, hobbylandbouw, natuurontwikkeling, 
parkontwikkeling, waterbeheer, landschapszorg en recreatief medegebruik als nevengeschikte 
functies:  

– grondgebonden landbouwactiviteiten zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van 
agrarische gebouwen en vergelijkbare constructies;  

– hobbylandbouwactiviteiten en hobbytuinactiviteiten zijn toegelaten, met uitzondering van het 
oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  

– ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de 
landschapswaarden en kleine landschapselementen zijn toegelaten, met uitzondering van het 
oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

– In het kader van waterbeheer zijn handelingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor 

– het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van de beekvalleien,  

– het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de waterloopsystemen, de 
waterkwaliteit en de verbindingsfunctie, 

– het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing 
bestemde gebieden. 

– Recreatief medegebruik is toegelaten onder de vorm van zachte recreatie als wandelen en 
fietsen. Hiervoor kan padeninfrastructuur aangelegd worden.  

De zone kan niet toegankelijk gemaakt worden voor gemotoriseerd verkeer, tenzij voor beheers-
voertuigen en veiligheidsdiensten. Het aanleggen van langzaamverkeersverbindingen als doorsteken 
voor trage weggebruikers is toegelaten. 

Voor zover de ruimtelijke en ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden zijn, in 
uitzondering op het algemeen onbebouwde en onverharde karakter van de zone, de volgende 
handelingen toegelaten:  

– het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur en constructies die gericht zijn op het gebruik van 
het gebied voor landbouw- of hobbylandbouwdoeleinden, met inbegrip van het oprichten van 
bescheiden noodzakelijke schuilhokken.  Het oprichten van andere met agrarische bebouwing 
vergelijkbare tijdelijke constructies, het aanleggen van drainages of grondophogingen zijn niet  
toegelaten. 

– het aanleggen van bescheiden wegen in functie van het verlenen van toegang voor 
gemotoriseerd lokaal gebruikersverkeer tot percelen binnen de zone zelf. 

– het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken en 
uitrusten van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik en trage weggebruikers 

Aandachtspunten voor ingrepen en inrichting zijn: 

– behoud van onbebouwd karakter  

– integraal waterbeheer en ruimte voor water  

– ecologische draagkracht 

– kwalitatieve aanleg met oog voor landelijk karakter  
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5.3.2 zone voor wonen en kernondersteunende functies  

De ‘zone voor kernondersteunende functies’ omvat de kernbebouwing langsheen de centrum-as 
Meerdorp en een deel van de Meerleseweg. Deze zone wordt in de bestaande toestand gekenmerkt 
door meer gesloten bebouwingsvormen en een verweving van functies. In het RUP wordt ernaar 
gestreefd om het kernachtige karakter van dit deel van Meer te behouden en verder te 
ondersteunen. 

De afbakening van deze zone gebeurt hoofdzakelijk op basis van de bestaande perceelsgrenzen. 
Ter hoogte van Meerdorp 2B werd afwijkend een afbakening met een diepte van 70m uit de rooiliijn 
gehanteerd, een uitbreiding van 20m ten opzichte van de verkavelingsvergunning van 26/6/2006 
(051.196(2)). 

De zone is bestemd voor wonen met bijhorende uitrustingen onder de vorm van ééngezinswoningen 
en meergezinswoningen. Daarnaast zijn aan het wonen verwante voorzieningen en infrastructuur 
toegelaten op maat van en inpasbaar in de omgeving:  

– openbare nutsvoorzieningen, openbare verharde ruimten, openbare onverharde ruimten. 

– kernondersteunende functies en activiteiten zoals kleinhandel, diensten, horeca, vrije beroepen, 
openbare en private gemeenschapsvoorzieningen, verweefbare lokale bedrijvigheid, socio-
culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen in functie van het lokale verenigingsleven:  

Deze aan het wonen verwante en verweefbare activiteiten en voorzieningen zijn slechts toegelaten 
op maat van en inpasbaar in de omgeving.  

In de kern komen in de bestaande toestand hoofdzakelijk gebouwen in aaneengesloten,  gekoppelde 
of halfopen bebouwing voor. Deze meer gesloten bebouwingsvormen geven ruimtelijk uiting aan dit 
kernkarakter en worden om deze reden ook gehandhaafd. Daarbij wordt keuze gelaten tussen een 
klassieke bebouwingstypologie of een meer duurzame typologie uitgaande van een compact 
hoofdvolume met een ruime gelijkvloerse aanbouw. Dit tweede bouwprofiel biedt een grote flexibiliteit 
naar inrichting en zonoriëntatie zonder afbreuk te doen aan het kenmerkende straatbeeld van het 
bestaande weefsel. 

Verder wordt de strook binnen 50m uit de rooilijn beschouwd als ‘in te richten’ zone en aldus 
gehanteerd bij de voorschriften m.b.t. bijgebouwen, verhardingsmogelijkheden, afsluitingen, 
tuinrichting, e.d.  

Aandachtspunten voor ingrepen en inrichting zijn: 

– geslaagdheid van contextuele en functionele inpassing in de omgeving  

– verkeersleefbaarheid  

– integraal waterbeheer  

– duurzaamheidsaspecten  

Bestaande verkavelingen en bijhorende voorschriften worden behouden, met uitzondering van 
verkavelingsvergunning van 26/6/2006 (051.196(2)) voor lot 2.  

5.3.3 zone voor landelijk wonen  

De ‘zone voor landelijk wonen’ omvat de minder gesloten bebouwing langsheen de Driehoekstraat, 
Frankenberg en beperkt deel van Meerleseweg. Deze straten maken geen deel uit van de eigenlijke 
kernbebouwing van Meer. Ze worden gekenmerkt door meer open bebouwingsvormen en worden 
bijna uitsluitend ingenomen door de woonfunctie. In het RUP wordt ervoor geopteerd om in dit deel 
van het plangebied de lage bebouwingsgraad met landelijk wonen als hoofdfunctie te behouden als 
overgang naar de omliggende openruimte. 

De afbakening van deze zone gebeurt op basis van de bestaande perceelsgrenzen, tenzij waar dit 
op basis van afwijkende diepte van de percelen ruimtelijk niet te verantwoorden is. In die situatie richt 
de afbakening zich naar de referentiediepte van 50m cfr. gewestplanafbakeningen. Ter hoogte van 
de onbebouwde zone in woongebied op het einde van de Driehoekstraat werd de afbakening ook 
afgestemd op de bestaande gewestplangrenzen.  

Deze zone is bestemd voor landelijk wonen met bijhorende uitrustingen. Meergezinswoningen zijn 
niet toegestaan. De niet-bebouwde perceelsdelen van het perceel waarop een woning gevestigd is, 
worden beschouwd als tuinzone. 
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Daarnaast zijn aan het wonen verwante voorzieningen en infrastructuur toegelaten op maat van en 
inpasbaar in de omgeving zoals openbare nutsvoorzieningen, openbare verharde ruimten, openbare 
onverharde ruimten.  

Binnen de zone treft men in de bestaande toestand hoofdzakelijk gebouwen aan in open bebouwing. 
Deze bebouwingstypologie brengt een open straatbeeld met doorzichten naar de omliggende open 
ruimte tot stand, en past zich als dusdanig in in de nagestreefde overgang naar het open 
ruimtegebied. Ze wordt om deze reden als hoofdtypologie gehanteerd. Enkel op percelen met een 
beperkte perceelsbreedte waarop open bebouwing moeilijk realiseerbaar is, wordt ook halfopen 
bebouwing toegestaan. 

Verder wordt de strook binnen 50m uit de rooilijn beschouwd als ‘in te richten’ zone en aldus 
gehanteerd bij de voorschriften m.b.t. bijgebouwen, verhardingsmogelijkheden, afsluitingen, 
tuinrichting, e.d.  

Aandachtspunten voor ingrepen en inrichting zijn: 

– geslaagdheid van contextuele inpassing in de omgeving  

– duurzaamheidsaspecten en integraal waterbeheer  

Bestaande verkavelingen en bijhorende voorschriften worden behouden.  

5.3.4 projectzone ‘Brouwerij’ 

De projectzone situeert zich ter hoogte van de voormalige site van brouwerij Sterkens (KMO-zone). 
Gezien het gebrek aan haalbaarheid van een vernieuwde invulling met lokale bedrijvigheid en de 
opdracht tot woonverdichting voor de woonkern Meer wordt de harde bestemming hervertaald naar 
een woonbestemming.  

Daarbij wordt tevens een ruimtelijke herschikking doorgevoerd zodat de vallei van de Beek volledig 
ruimtelijk en landschappelijk gevrijwaard wordt en de harde bestemming beter aansluit bij de 
kernbebouwing van Meer.  

Het RUP voorziet op de locatie dus in de mogelijkheid tot een woonontwikkeling die enerzijds de 
kern van Meer op kwalitatieve wijze afwerkt, en anderzijds een overgang voorziet naar het 
achterliggende openruimtegebied.  

De woonfunctie vormt de hoofdbestemming binnen de projectzone bestaande uit woningen en de 
bijhorende uitrusting zoals tuinen, garages,… Met woningen worden bedoeld ééngezinswoningen en 
meergezinswoningen. Omwille van de draagkracht van de omgeving en de leefkwaliteit ligt de 
nadruk voor deze zone echter op ééngezinswoningen. De oprichting van meergezinswoningen wordt 
enkel toegelaten in het gedeelte van de projectzone dat, langsheen Meerdorp, in het verlengde ligt 
van de zone voor wonen en kernondersteunende functies. Deze zone wordt in overdruk aangeduid 
op het grafisch plan. De toegelaten dimensionering van de gebouwen (bouwlagen, kroonlijsthoogte, 
nokhoogte) wordt algemeen afgestemd op de bebouwing die toegestaan wordt in de naastliggende 
zones. 

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (verharde en 
onverharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. De aan het wonen verwante 
voorzieningen en infrastructuur bepalen mee de leef- en woonkwaliteit en de sfeer van een buurt. 
Vrije beroepen en huisgebonden kantoren zijn toegelaten als nevenbestemming in woningen binnen 
de gehele projectzone. Dit type activiteit is zeer goed verweefbaar met de woonfunctie en brengt 
veelal een zeer beperkte dynamiek met zich mee op voorwaarde dat deze slechts een beperkte 
oppervlakte inneemt. In het gedeelte van de projectzone langsheen Meerdorp kunnen ook deze 
activiteiten en voorzieningen toegelaten worden, die in de rest van de kernwand - binnen de zone 
voor wonen en kernondersteunende functies  - toegelaten zijn (overdruk op het grafisch plan). 

Binnen het RUP wordt er naar gestreefd om de zone in te richten als een samenhangend en 
kwaliteitsvol geheel waarin alle onderdelen op harmonieuze wijze tot elkaar in verhouding staan en 
volgens volgende ruimtelijke krachtlijnen:  

– integratie van project in overgang van kernwand naar achterliggende vallei: voorzien van 
doorzichten naar achterliggende vallei  

– wijze van behalen van dichtheid in afstemming op morfologie van de omgeving: geen hoge 
densiteit, maar een goede invulling met woningtypologie zoals gewenst in rand van de landelijke 
kern van Meer. De stad beoogt hier eerder een landelijk woonkarakter met ‘intensieve laagbouw’, 
dan een doorgedreven sociaal woningaanbod. In de projectzone moet een overgang gerealiseerd 
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worden tussen de gesloten kernbebouwing langsheen Meerdorp en de meer open 
bebouwingsvormen langsheen de Driehoekstraat en richting vallei van de Beek.  

– een architecturaal aantrekkelijk en duurzaam project dat samen met een kwalitatieve 
buitenaanleg een meerwaarde betekent voor zowel de bewoners als voor de omgeving  

 

Figuur 28: illustratie ontwerpend onderzoek projectzone Brouwerij  

Met het oog op het realiseren van de zone volgens dit globaal inrichtingconcept dient een 
inrichtingsstudie voor de gehele zone opgesteld te worden. De inrichtingsstudie dient een globale 
visie voor de projectzone te bevatten.  

Volgende aspecten worden in het RUP vastgelegd als voorwaarden:  

– Gelet op de ligging van de projectzone in een overgangszone tussen de kern en het 
openruimtegebied wordt gestreefd naar een woningdichtheid van 15 tot 25 woningen per hectare. 

– Het project dient zich op een ruimtelijk kwalitatieve wijze in te passen in de omgeving en 
eveneens alle ingrepen binnen de zone dienen te getuigen van een streven naar contextuele 
inpassing in de wijk als omgeving.  

– Nieuwe wegenis voor de ontsluiting van de woonzone wordt aangesloten op de Driehoekstraat. Al 
de straten binnen de projectzone moeten in eerste instantie fungeren als kwalitatieve 
verblijfsruimten waar de verkeersfunctie een ondergeschikte rol inneemt. Het karakter van 
woonerf moet benadrukt worden in de inrichting van de wegenis. Bij de ontwikkeling van het 
plangebied dient voldoende aandacht te gaan naar kwalitatieve aanknopingen met zachte 
verkeersassen (fiets- en voetgangersverbindingen, aansluiting op openbaar vervoersnetwerk) om 
een bepaalde doorwaadbaarheid te realiseren en betrokkenheid/relatie met de omgeving te 
verhogen. 

– Binnen deze bestemmingszone moet er voldoende ruimte voorzien worden voor kwalitatieve 
publieke ruimten en openbaar groen. Pleinfuncties kunnen een bijdrage leveren aan het 
aangenaam verblijven en het recreëren op het openbaar domein. Door groenstructuren onderdeel 
te laten uitmaken van de nieuwe identiteit van de omgeving wordt bijgedragen tot een 
aangename woonomgeving. Ook bij de woongelegenheden moet voldoende ruimte voorzien 
worden voor een bruikbare private buitenruimte, met een maximum aan groen voor de tuinen. Ter 
verhoging van de woon- en leefkwaliteit is het van belang deze private buitenruimten zuid te 
oriënteren. 

5.3.5 projectzone ‘Veiling Meer’ 

De projectzone beslaat de directe omgeving van de huidige site van Veiling Meer (KMO-zone). 
Gezien het gebrek aan haalbaarheid van een vernieuwde invulling met lokale bedrijvigheid, de 
ligging ingebed in de kern van Meer en de potenties tot kernversterking met bijdrage aan een 
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kwalitatief openbaar domein in Meer wordt de harde bestemming hervertaald naar een gemengde 
kernbestemming (wonen en kernondersteunende functies).  

De projectzone omvat het aansluitend geheel van percelen dat op het gewestplan al dan niet 
gedeeltelijk bestemd was als KMO-zone, aangevuld met de percelen waarop zonevreemde 
constructies van de Veiling Meer aanwezig zijn en wordt afgewerkt met een aantal hierop 
aansluitende percelen die al (gedeeltelijk) de bestemming wonen hadden. Ook de bestaande 
recreatieve infrastructuur van de Verenigde Vrienden ligt binnen de projectzone zodat de 
mogelijkheid gegeven  worden om de noodzakelijke infrastructuur voor deze vereniging kwalitatief in 
te bedden in het gemengd kernproject.   

De achterste grens van de zone wordt gelegd op een lijn die parallel loopt aan de achtergevel van 
het bestaande hoofdbedrijfsgebouw, op een diepte van 100m vanuit voorste perceelsgrens van het 
huidige perceel 205K aan de Meerleseweg gemeten ter hoogte van het centrum van het bestaande 
plein. Verder wordt de grens van de projectzone gelegd op de perceelsgrenzen van betrokken 
percelen of in het verlengde ervan tot aan het snijpunt met deze achterste perceelsgrens.  

Het RUP voorziet op deze locatie in de heroriëntatie van de huidige KMO-zone naar een 
ontwikkeling met een menging van wonen en kernondersteunende functies waarbij vooraan op het 
huidige perceel van de Veiling voorzien wordt in een plein dat ruimte biedt aan parkeren en 
dorpsactiviteiten. De projectzone moet een essentieel functioneel onderdeel gaan vormen van de 
kern van Meer. 

Gezien de rol die voor de zone wordt weggelegd binnen de kern van Meer wordt voorzien in een 
gemengde invulling van wonen en kernondersteunende voorzieningen. Deze functies moeten echter 
op maat zijn van de omgeving en kunnen slechts toegelaten worden indien goed nabuurschap en 
verenigbaarheid met de woonomgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft niet in het gedrang 
komt. Te toetsen zijn de relatie met de in de omgeving aanwezige functies, de invloed op de 
omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoekers, de invloed op de mobiliteit 
en de verkeersleefbaarheid en de inpassing in de omgeving.  

Figuur 29: illustratie ontwerpend onderzoek projectzone Veiling - inrichtingsvoorbeeld 

Binnen het RUP wordt er naar gestreefd om de zone in te richten als een samenhangend en 
kwaliteitsvol geheel waarin alle onderdelen op harmonieuze wijze tot elkaar in verhouding staan en 
volgens volgende ruimtelijke krachtlijnen: 

– Op het voorste terreindeel van perceel 205K dient een onbebouwde publieke ruimte met 
pleinfunctie behouden te blijven: een gedeelte met parkeerfunctie, een gedeelte als hoofdzakelijk 
verkeersvrij verhard plein dat toegang geeft tot de bebouwing rondom het plein voor en wordt 
ingericht als een verkeervriendelijk verblijfsgebied met prioriteit voor de zwakke weggebruiker. 

– Plaatsing van de gebouwen op de pleinwanden:  
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– De oostelijke pleinwand kan bebouwd worden als een achteruitgestelde afwerking van de 
kernwand. Bij de oprichting van de bebouwing worden doorzichten naar het achterste 
perceelsdeel vrijgehouden om de link te leggen met de achtergelegen open ruimte.  

– De zuidelijke pleinwand kan uitgevoerd worden als een harde pleinwand. Deze pleinwand 
mag ingevuld worden met bebouwing, in hoofdzaak gericht op het plein met uitzondering van 
de gebouwen die aansluiten op Meerdorp en Meerleseweg. Dit biedt onder meer de 
mogelijkheid woongelegenheden te voorzien met een zuidelijke tuinoriëntatie. In deze 
bebouwingswand kan ook ruimte voorzien worden voor andere kernondersteunende functies. 
Daarbij wordt met name gedacht aan inpassing van de bestaande recreatieve voorzieningen 
(schietstand).  

– De noordelijke pleinwand is gezien de ruimtelijke configuratie beeldbepalend vanuit Meerdorp. 
Gevarieerde invulling met ruimte voor groenvoorzieningen komt de beeldkwaliteit ten goede. 

– Om de meerwaarde van de kernondersteunende functies voor het kernweefsel van Meer te 
benadrukken zouden de betrokken voorgevels gerealiseerd kunnen worden met een ‘open 
karakter’ om de gelijkvloerse activiteiten in relatie brengen met het plein. 

– 
verkeer naar achterliggende open ruimte voorzien te worden.  

Met het oog op het realiseren van de zone volgens dit globaal inrichtingconcept dient een 
inrichtingsstudie voor de gehele zone opgesteld te worden. De inrichtingsstudie dient een globale 
visie voor de projectzone te bevatten.  

5.3.6 zones voor verweefbare lokale functies  

5.3.6.1 overdruk – zone voor kernondersteunende handel  

De ‘zone voor kernondersteunende handel’ wordt als overdruk boven op de ‘zone voor wonen en 
kernondersteunende functies’ voorzien met oog op het bestendigen van de bestaande handelszaak 
op deze locatie. Het betreft een middenschalige supermarkt die volkomen verweefbaar is met de 
woonfunctie en deel uitmaakt van het voorzieningenniveau  van de kern.  Het doel van de zone in 
overdruk is om specifiek op deze site voor de handelsfunctie ruimere bebouwingsmogelijkheden te 
bieden dan elders in de kernwand. Deze ruimere bouwmogelijkheden kunnen ook van toepassing 
blijven indien de handelsactiviteiten op deze locatie worden stopgezet en de zone ingevuld wordt met 
andere kernondersteunende voorzieningen met uitzondering van lokale bedrijvigheid.   

Specifiek voor deze zone wordt als randvoorwaarde opgelegd dat aan straatzijde langsheen 
Meerdorp een volume ingericht moet zijn volgens de profielen van toepassing binnen de kern, 
passend in de kernwand. Deze bepaling wordt opgelegd om de integratie in het straatbeeld van 
Meerdorp te bevorderen. In de bestaande situatie is reeds een dergelijk volume aanwezig met op de 
gelijkvloerse bouwlaag een in- en uitrit en wonen op de niet-gelijkvloerse verdiepingen. 

5.3.6.2 Overdruk – zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid A 

De ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ wordt als overdruk boven op de ‘zone voor wonen en 
kernondersteunende functies’ voorzien met oog op het bestendigen van de bestaande verweven 
lokale bedrijfsactiviteiten op deze locaties in de kernwand.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek op voor deze sites ruimere 
bebouwingsmogelijkheden te bieden dan elders in de kernwand en dit afgestemd op de bestaande 
bebouwingsgraad. 

De ruimere inrichtingsmogelijkheden die voor het lokale bedrijf gelden worden niet onvoorwaardelijk 
toegestaan. Aan de specifieke ontwikkelingsperspectieven worden een aantal randvoorwaarden 
gekoppeld die garanties bieden naar een kwalitatieve contextuele inpassing in de kernwand en 
omgeving 

– De bedrijfsactiviteiten moeten een lokaal karakter en een beperkt mobiliteitsprofiel hebben. Voor 
zover hieraan voldaan is worden volgende activiteiten toegelaten: productie, opslag en 
verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiveiten. Het vergunnen van lokale 
bedrijfsactiviteiten in de kernwand wordt afhankelijk gemaakt van het doorstaan van een 
verweefbaarheidstoets in functie van goed nabuurschap en impact op de omgeving:  

– de activiteit staat in relatie met de in de omgeving aanwezige functies  

– de schaal van de activiteiten sluit aan bij de schaal van de activiteiten in de omgeving 
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– de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of 
bezoekers is beperkt  

– er is geen negatieve impact om de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid in Meer te 
verwachten  

– de gebouwen en constructies worden kwaliteitsvol afgewerkt in afstemming op de omgeving 
waarbij de visuele impact op de omliggende woonfunctie gereduceerd wordt. 

– Om de verweefbaarheid van het bedrijf met betrekking op hinderaspecten extra te waarborgen, 
worden enkele inrichtingsmaatregelen opgelegd om de hinder van het bedrijf naar de omgeving 
te beperken. De vergunningsverlenende overheid kan voor het voorkomen van hinder nog 
bijkomende voorwaarden opleggen. 

– Aan straatzijde moet een bouwvolume ingericht zijn volgens volgens de profielen van toepassing 
binnen de kern, passend in de kernwand. Deze bepaling wordt opgelegd om de integratie van de 
bedrijvigheid in het straatbeeld van Meerdorp te bevorderen. In de bestaande situatie is reeds 
een dergelijk volume aanwezig. Ter hoogte van schrijnwerkerij Croymans betreft het een woonge-
bouw dat opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed.  

5.3.6.3 overdruk - zone voor lokale recreatie  

De ‘zone voor lokale recreatie’ wordt als overdruk voorzien met oog op het bestendigen van een 
bestaande lokale recreatieve voorziening op deze locatie. Concreet gezien betreft het de Sint-
Ambrosiusgilde, een schuttersgilde met een lange geschiedenis als sport- en culturele vereniging in 
Meer.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek op deze site voor de recreatieve vereniging ruimere 
bebouwingsmogelijkheden te bieden dan voor het overige deel in de kern. Deze ruimere 
inrichtingsmogelijkheden worden volledige afgestemd op de bestaande vergunde toestand en zijn 
enkel en alleen mogelijk voor een recreatieve vereniging. In geval zich andere functies op deze site 
zouden vestigen, gelden de voorschriften voor de onderliggende ‘zone voor landelijk wonen. 

5.3.6.4 Overdruk – zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid B  

De ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ wordt als overdruk boven op de ‘zone voor wonen en 
kernondersteunende functies’ voorzien met oog op specifieke inrichtings- en 
bebouwingsmogelijkheden met i.f.v. het verder ontwikkelen van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf 
ter plaatse, en dit als alternatief voor de bebouwingsmogelijkheden die voorzien worden op basis van 
de onderliggende bestemming.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek voor deze site alternatieve inrichtings- en 
bebouwingsmogelijkheden te bieden die benutting van een nuttige oppervlakte tot 70m uit de rooilijn 
toelaat.  

De ruimere inrichtingsmogelijkheden die voor het lokale bedrijf gelden worden niet onvoorwaardelijk 
toegestaan. Aan de specifieke ontwikkelingsperspectieven worden een aantal randvoorwaarden 
gekoppeld die garanties bieden naar een kwalitatieve contextuele inpassing in de omgeving:  

– Langsheen de randen van de overdrukzone die grenzen aan open ruimte dient een groene inbuf-
fering gerealiseerd te worden door gerichte beplantingen samengesteld uit een combinatie van 
hoogstammig groen en struikengewas. Hiermee dient een landschappelijke inkleding door 
gerichte visuele afscherming van de bedrijfsactiviteiten gerealiseerd te worden. 

– Het vergunnen van lokale bedrijfsactiviteiten in de kernwand wordt afhankelijk gemaakt van het 
doorstaan van een verweefbaarheidstoets in functie van goed nabuurschap en impact op de 
omgeving:  

– de schaal van de activiteiten sluit aan bij de schaal van de activiteiten in de omgeving 

– de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of 
bezoekers is beperkt  

– er is geen negatieve impact om de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid in Meer te 
verwachten  

– Om de verweefbaarheid van het bedrijf met betrekking op hinderaspecten extra te waarborgen, 
worden enkele inrichtingsmaatregelen opgelegd om de hinder van het bedrijf naar de omgeving 
te beperken. De vergunningsverlenende overheid kan voor het voorkomen van hinder nog 
bijkomende voorwaarden opleggen. 
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5.3.7 Zone voor openbare wegenis  

De aantakking van de Driehoekstraat op Meerdorp dient geoptimaliseerd te worden in functie van de 
ontsluitingsfunctie van de achterliggende woonzones op Meerdorp door minimaal een verbreding van 
de weg te realiseren. Hiervoor werd een rooilijn- en onteigeningsplan goedgekeurd bij MB op 
21/6/2002. De bestemmingsgrenzen van de zone voor openbare wegenis met de aangrenzende 
bestemmingszones zijn te leggen op de goedgekeurde rooilijn zoals uitgezet op dit goedgekeurde 
rooilijn- en onteigeningsplan.  
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6 limitatieve opgave van voorschriften die strijdig zijn met de 
voorschriften van RUP Meer Oost  

Gewestplan  

De bestemmingen voor Hoogstraten zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB 30-9-1977).  

Volgende bestemmingen, gelegen binnen de afbakening van het plangebied van RUP Meer oost, 
worden, tezamen met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, opgeheven:  

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

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

– Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde: In deze woongebieden wordt de 
wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de 
wenselijkheid van het behoud 

– zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s: Deze zijn bestemd voor de vestiging van 
ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de 
veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting 
van het bewakingspersoneel omvatten. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine 
opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van 
afvalproducten van schadelijke aard. 

– landschappelijk waardevol agrarisch gebied: De agrarische gebieden zijn bestemd voor de 
landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden 
enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, 
benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf 
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond 
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen 
slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van 
een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand 
van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De 
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van 
het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. De 
landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden 
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze 
gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in 
grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap 
niet in gevaar brengen. 

– Parkgebied: De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig 
ingericht te worden, dat ze in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen 
vervullen. 

Bijzonder plan van aanleg  - ruimtelijk uitvoeringsplan  

Niet van toepassing  

Verkavelingen 

De bestaande, niet-vervallen verkavelingen binnen het plangebied blijven behouden na goedkeuring 
van het RUP, met uitzondering van volgende verkavelingsvergunningen voor zover binnen de 
contouren van de overdruk artikel 6.4:  

– Verkavelingsvergunning 051/196 d.d. 31 juli 1986 voor wat betreft lot 2 en 3, tezamen met de 
verkavelingsvergunning 051/196(1) d.d. 26 juli 1988 tot wijziging voor wat betreft lot 2 en de 
verkavelingsvergunning 051/196(2) d.d. 26 juni 2006 tot wijziging voor wat betreft lot 2. 
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7 ruimtebalans  

Tabel 4: ruimtebalans   

Huidige bestemming Opp (m²) 

Categorie  Bestemming  

Wonen Woongebied 50019 

Woongebied met landelijk karakter  14697 

 Woongebied met culturele, historische en/of esthetische 

waarde  

8471 

Bedrijvigheid Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s   18314 

Landbouw Landschappelijk waardevol agrarisch gebied  41335 

Overig groen  Parkgebied   140099 

Totaal  272935 

 

Bestemming RUP  Opp (m²) 

Categorie  Bestemming  

Wonen Art. 2 - zone voor wonen en kernondersteunende functies 34741 

Art. 3 -  zone voor landelijk wonen  43922 

Art.4 -  projectzone ‘Brouwerij’ 15971 

Art. 5 – projectzone ‘Veiling’ 8754 

Overig groen  Art. 1 – zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied 168928 

Lijninfrastructuur  Art. 7 – zone voor openbare wegenis   619 

Totaal  272935 

 

BALANS  Opp (m²) 

Wonen  +30201 

Bedrijvigheid  -18314 

Landbouw  -41335 

Overig groen  +28829 

Lijninfrastructuur  +619 

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 

 

8 Register van percelen zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van 
de VCRO 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso 
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de 
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.  
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perceelnr Oorspronkelijke bestemming  Categorie van 

gebiedsaanduiding  

 

277F deels Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

280L2 deels Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

277E deels Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

270C deels Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

275D deels  Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

270C deels KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

268B deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

269B KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

270D KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

274C deels KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

266N deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

265F deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

263C deels KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

238E deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

239C deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

260C deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

260C deels  KMO( bedrijvigheid)  Overig groen  Planschade mogelijk  

266N deels  Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

257A deels  Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

260C deels  Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

250A deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

249D deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

249D deels  Agrarisch gebied (landbouw) Wonen  Planbaten mogelijk 

246H deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

246G deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

246F deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

244P deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

244R deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

244S deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

244K deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

244 V deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

229 C deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

229B deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

229A deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

244M deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

233T deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

231F deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

231E deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

227 B deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

225L deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

218F deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

215M deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

214K deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

214M deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

212A deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

210A deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

211D deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

208L deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

209V deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

209S deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

205K deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  
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perceelnr Oorspronkelijke bestemming  Categorie van 

gebiedsaanduiding  

 

209S deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

209R deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

205K deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

185 deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

204H deels KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

203K deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

186C deels  KMO (bedrijvigheid)  Wonen  Planbaten mogelijk  

205K deels  KMO (bedrijvigheid)  Overig groen  Planschade mogelijk  

185 KMO (bedrijvigheid)  Overig groen  Planschade mogelijk  

186D deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

186C deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

203K deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

200Y  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

199K deels Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

197E deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

187P2 deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

178W deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

183B deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

178S deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

182A deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

177H deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

176F deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

162C deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

175C deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

164 deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

165D deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

171E deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

168 deels  Woongebied (wonen)  Overig groen  Planschade mogelijk  

168 deels  Parkgebied (groen)  wonen Planbaten mogelijk  

170B deels  Parkgebied (groen)  Wonen  Planbaten mogelijk  

148K deels  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

157C deels  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

159B deels  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

160D deels  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

160B Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

249D deels  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

250A deels  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

257A deels Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

260C deels Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

276B  Agrarisch gebied (landbouw) Overig groen Gebruikersschade mogelijk 

 

Dit register wordt grafisch weergegeven in bijlage.  
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9 Bijlagen  

9.1 Beslissing dienst MER – brief dd. 15/12/2009. 
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9.2 grafische weergave van register van percelen zoals bedoeld in 
artikel 2.2.2§1, 7° van de VCRO 
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RUP Meer Oost HOOGSTRATEN
Bijlage  : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, 
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
datum: oktober 2012

1:3.500 getekend : DP
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bron : ondergrond grafisch verordenend plan

plangebied



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

openbaar nut -> bedrijvigheid

openbaar nut -> recreatie

openbaar nut -> wonen

groen -> bedrijvigheid

groen -> landbouw

groen -> oppervlaktedelfstoffen

groen -> recreatie

groen -> wonen

landbouw -> bedrijvigheid

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

landbouw -> wonen

recreatie -> bedrijvigheid

recreatie -> wonen

Planschade mogelijk
bedrijvigheid -> openbaar nut

bedrijvigheid -> groen

bedrijvigheid -> landbouw

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

bedrijvigheid -> recreatie

openbaar nut -> groen

openbaar nut -> landbouw

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

recreatie -> groen

recreatie -> landbouw

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

wonen -> bedrijvigheid

wonen -> openbaar nut

wonen -> groen

wonen -> landbouw

wonen -> oppervlaktedelfstoffen

wonen -> recreatie

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

plangebied

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade 
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, 
een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding 
of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. 
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus 
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing 
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden 
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie 
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan 
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal 
gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.

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

De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register 
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op 
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke 
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.
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9.3 Woonbehoeften Hoogstraten 2007-2012 

9.3.1 Woonbehoefte cfr. RSPA  

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd recent herzien, met als één van de doelstellingen 
nieuwe taakstellingen voor wonen en werken voor de planperiode tot 2012/2022. Het 
provinciebestuur deed daarbij de analyse naar behoefte aan bijkomende woningen voor de 
planperiode 2007-2012. Dit leverde voor Hoogstraten volgende behoeftecijfers op:  

– Buitengebied 2007-2012: max. 237 wooneenheden  

– Stedelijk gebied 2007-2012: min. 558 wooneenheden  

9.3.2 Aanbodanalyse  

Bronnen 

Er werd een aanbodanalyse uitgevoerd in GIS, gebruikmakend van de GIS-bestanden aangeleverd 
door de provincie Antwerpen in functie van een herziening van de woningprogrammatie in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

Om het realistisch aanbod langs uitgeruste weg te bepalen werd tevens gebruikgemaakt van een 
GIS-bestand (stad Hoogstraten) van de goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen tot 2007 binnen 
Hoogstraten.  

Realisatiegraden  

– Realisatiegraad voor onbebouwde percelen langs een uitgeruste weg, niet gelegen in een 
verkaveling: 16,33% 

– Realisatiegraad voor onbebouwde percelen langs uitgeruste weg, gelegen binnen verkaveling = 
realistische realisatiegraad voor verkavelingen in Hoogstraten in de periode 1/1/2007-
31/12/2011): 46,55% (berekening stad Hoogstraten)  

9.3.2.1 Buitengebied  

totaal aanbod mogelijk aan te snijden langs uitgeruste weg = 328, waarvan  

– in woonkern (WG): 12,77ha x 15 wo/ha = 192 

– in buitengebied (WG): 12,48ha x 10wo/ha = 125 

– in perifere residentiële woonwijk (WP): 2,28 ha x 5 wo/ha = 11 

totaal aanbod langs uitgeruste weg binnen verkaveling (op basis van overlay met GIS-bestand 
verkavelingen) = 120, waarvan 

– in woonkern (WG): 5,17ha x 15 wo/ha = 78 

– in buitengebied (WG): 3,75ha x 10wo/ha = 38 

– in perifere residentiële woonwijk (WP): 0,71 ha x 5 wo/ha = 4 

totaal aanbod mogelijk aan te snijden in binnengebied= 19, waarvan  

– in woonkern (WG): 1,12 ha x 15 wo/ha = 17 

– in buitengebied (WG): 0,07 ha x 10 wo/ha = 1 

– in in perifere residentiële woonwijk (WP): 0,28 ha x 5wo/ha = 1 

totaal extra aanbod: Capucienebossen Meersel-Dreef: 2,02 ha x 10 wo/ha = 20 

berekening van het realistisch aanbod in het buitengebied  

– woningaanbod langs uitgeruste weg, niet binnen een verkaveling: 16,33% van (gedeelte van 328 
dat niet in een verkaveling gelegen is) = X 

X = 16,33% x (328-120) = 34 

– woningaanbod langs uitgeruste weg, wel binnen een verkaveling: (te onderzoeken realisatiegraad 
van verkavelingen voor 5 jaar)% van (gedeelte van 328 dat in een verkaveling gelegen is) = Y 
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Y = 46,55% x 120 = 56 

– binnengebieden: een cijfer tussen 0 en 19, te motiveren door gemeente = Z 

Z = 0 (de laatste 5 jaar werd geen enkele verkaveling in een binnengebied gerealiseerd in het 
buitengebied) 

– extra (Capucienebossen Meersel-Dreef)  

ZZ = 20 

Som X, Y, Z, ZZ = 110 

De som is dus kleiner dan 237, bijgevolg dient de woningbehoefte zoveel mogelijk binnen het 
aanbod langs een uitgeruste weg opgevangen worden en ruimtelijk verantwoorde ongeordende 
woongebieden en goedgekeurde of in opmaak zijnde RUP's.  

Aanbodtekort buitengebied Hoogstraten = 237 - 110 = 127 

9.3.2.2 Stedelijk gebied  

totaal aanbod mogelijk aan te snijden langs uitgeruste weg  

– 40,87ha x 25 wo/ha = 1021 

totaal aanbod langs uitgeruste weg binnen verkaveling (op basis van overlay met GIS-bestand 
verkavelingen)  

– 22,16 ha x 25 wo/ha = 554 

totaal aanbod in binnengebied 

– 18.53ha x 25 wo/ha = 463 

extra aanbod 

– 0.66 ha x 25 wo/ha = 17 

berekening van het realistisch aanbod in het stedelijk gebied  

–  woningaanbod langs uitgeruste weg, niet binnen een verkaveling: 16,33% van (gedeelte van 
1021 dat niet in een verkaveling gelegen is) = X 

X = 16,33% x (1021-554) = 77 

– woningaanbod langs uitgeruste weg, wel binnen een verkaveling: (te onderzoeken realisatiegraad 
van verkavelingen voor 5 jaar)% van (gedeelte van 1021 dat in een verkaveling gelegen is) = Y 

Y = 46,55% x  554 = 258 

– binnengebieden: een cijfer tussen 0 en 463, te motiveren door gemeente = Z (stad Hoogstraten: 
122 loten gerealiseerd binnen periode 2007-2012)  

Z = 122 

– extra 

ZZ = 17 

Som X, Y, Z, ZZ = 474 

De som is dus kleiner dan 558, bijgevolg dient de woningbehoefte zoveel mogelijk binnen het 
aanbod langs uitgeruste weg opgevangen te worden en in ruimtelijk verantwoorde ongeordende 
woongebieden en goedgekeurd of in opmaak zijnde RUP’s. Voor het overige gedeelte van de 
taakstelling dienen de woonuitbreidingsgebieden (of gebieden met andere bestemming) herbestemd 
te worden naar woongebied.  

9.3.3 Conclusie  

De confrontatie van woningbehoefte en aanbod geeft aan dat er voor het buitengebied van 
Hoogstraten onvoldoende bouwmogelijkheden zijn om de behoeften op te vangen. Dezelfde 
conclusie kan aangehouden worden bij beoordeling hiervan in relatie tot de conclusie voor het 
stedelijk gebied. 




