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Aanleiding tot de opmaak van het GemRUP 

Het RUP is een uitvoering van de bindende bepalingen 15, 17, 18, 27 en 28 van het gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten.  In het GRS Hoogstraten wordt het bedrijventerrein de Meiren 
(= De Kluis tussen Veiling en Kluis) bindend aangeduid als lokaal bedrijventerrein, de zone tegen de 
Sint-Lenaartseweg als perifeer handelscentrum en de Hondenclub Vrij in Heuvelstraat als lokale 
recreatiepool.  Het GRS voorziet in de opmaak van een RUP voor het lokaal bedrijventerrein en de 
Heuvelstraat. 

Binnen het RUP dienen volgende problemen een oplossing te krijgen: 
- Problematiek (zonevreemde) woningen in Heuvelstraat 
- Problematiek gewestplan versus huidige kavelstructuur in Heuvelstraat, waarbij een aantal 

grenscorrecties dienen doorgevoerd te worden om voldoende rechtszekerheid in de toekomst te 
garanderen 

- Problematiek hondenclub Vrij (zonevreemd, onvergund) 
- Uitbreidingsproblematiek hout- en platenhandel Janssen op hoek Loenhoutseweg – Heuvelstraat 
- Voorzien van buffering tussen stedelijk woongebied en bedrijvigheid. 
- Voorzien in een locatie voor kleinhandelszaken die complementair zijn aan de voorzieningen in de 

kernen 
- Voorzien in de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in functie van: de uitbreiding van de 

veiling, de vestiging van veilinggerichte bedrijven, de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven 
en de opvang van de lokale dynamiek binnen de gemeente Hoogstraten. 

Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in het tweede hoofdstuk aangetoond dat het GemRUP een uitvoering is van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten en kadert binnen de bindende en 
richtinggevende bepalingen van de hogere structuurplannen.  In een derde hoofdstuk wordt ingezoomd 
op de bestaande feitelijke en juridische toestand.  Hoofdstuk vier geeft de visie, doelstellingen en 
ruimtelijke uitgangspunten weer voor de ontwikkeling van het GemRUP.  In het vijfde hoofdstuk 
wordt het GemRUP onderworpen aan de watertoets.  In een zesde hoofdstuk wordt aangegeven hoe 
het RUP zal gerealiseerd worden.  Het zevende hoofdstuk geeft de ruimtebalans weer.  In een laatste 
hoofdstuk wordt een toelichting gegeven bij de verordende stedenbouwkundige voorschriften en 
wordt aangegeven welke de op te heffen voorschriften zijn. 
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Het gemeentelijk RUP nr. 17 De Meiren – Heuvelstraat wordt opgemaakt ter uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten.  Het GemRUP is eveneens in overeenstemming 
met de bindende en richtende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. 

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

 

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

bindende bepaling richtinggevende bepalingen 

Hoogstraten geselecteerd als 
kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau 

Hoogstraten wordt als kern in het buitengebied opgewaardeerd als 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau met als doel de versnippering en 
het uitzwermen van activiteiten tegen te gaan. 

Het ruimtelijk beleid voor de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau 
is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het 
stedelijk functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke 
draagkracht te geven.  Dit is slechts mogelijk door enerzijds een 
doorgedreven kernversterkend beleid met als prioriteit naar uitbreiding en 
valoriseren van de bestaande stedelijke potenties (bestaande 
natuurelementen, het historisch karakter, de sterke stedelijke 
voorzieningen…) en anderzijds door een complementair beleid in de 
aangrenzende goed uitgeruste kernen van het buitengebied.  Veel aandacht 
moet gaan naar de kwalitatieve verbetering van het woningpatrimonium, de 
stedelijke voorzieningen en de stedelijke economische structuur veeleer dan  
naar een ruimtelijke ontwikkeling met alleen een kwantitatieve uitbreiding 
die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert. 

Selectie van stedelijke gebieden 
als economische knooppunten 

Binnen deze gebieden is de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen 
mogelijk.  Het bijkomend aanbod aan regionale bedrijventerreinen moet 
worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en een gewenste 
ruimtelijke structuur voor het economisch knooppunt. 

N144 (Loenhoutseweg) 
geselecteerd als primaire weg 
type II 

Deze weg ontsluit het kleinstedelijk gebied Hoogstraten naar het 
hoofdwegennet (E19-A1: Antwerpen-Breda). 

Volledige scheiding van verkeersstromen staat voorop bij de herinrichting 
van primaire wegen type II.  Volgende elementen moeten in acht worden 
genomen: 
- regulering van het verkeer op alle kruispunten: voorrangsweg, 

verkeerslichten, ongelijkvloers of rotonde 
- geen nieuwe rechtstreekse toegang tot het particulier terrein 
- bouw- en verkeersvrije zone buiten de stedelijke gebieden van 30 m 

vanuit de as van de weg. 
 

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

december 2003. 



 ARCADIS Gedas NV   
   
 

 april 2006 
Dossier: RUP nr. 17 De Meiren - Heuvelstraat Stad Hoogstraten Pagina 7 van 67 

 

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

bindende bepaling richtinggevende bepalingen 
Hoogstraten in de geselecteerde 
hoofdruimte Noorderkempen – 
deelruimte ‘Open Kempen’ 

Hoogstraten als kleinstedelijk 
gebied 

Hoogstraten als economisch 
knooppunt 

Hoogstraten heeft de specifieke rol van verdichtingspunt in de 
Noorderkempen en versterkt de nederzettingsstructuur in dit gebied.  Deze 
rol vraagt van Hoogstraten een volledig pakket aan kleinstedelijke 
voorzieningen.  Hoogstraten behoort tot de kleinstedelijke gebieden op 
provinciaal niveau.  Dit zijn gebieden die in de eerste plaats moeten worden 
versterkt om hun rol als kleinstedelijk gebied te kunnen uitvoeren.  
Hoogstraten bezit momenteel wel een kern maar moet zowel morfologisch 
als functioneel groeien en sterk verdichten om als tweede centrum in de 
Noorderkempen (naast Turnhout) te kunnen functioneren.  Verdichting, 
bestrijding van leegstand en van inefficiënt ruimtegebruik krijgen voorrang 
op verdere uitbreiding van de bestaande bebouwingsstructuur.  
Uitbreidingen zijn pas te verantwoorden nadat er een voldoende sterke 
kleinstedelijke structuur is gerealiseerd. 

Hoogstraten fungeert als hoofdplaats voor de Open Kempen.  Hier worden 
stedelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid en voorzieningen 
geconcentreerd.  Om deze rol te vervullen zijn uitbreiding (ook van het 
regionaal bedrijventerrein), verdichting en opwaardering van het 
kleinstedelijk gebied noodzakelijk.  Eén van de doelstellingen voor de 
deelruimte is het concentreren van activiteiten in Hoogstraten en de 
structuurondersteunende kernen, waarbij een duidelijke hiërarchie geldt 
tussen het kleinstedelijk gebied en de belangrijke kernen (Brecht, Essen, 
Kalmthout, Malle, Rijkevorsel en Wuustwezel). 

Selectie van N115 (tussen N14-
Hoogstraten en N1) als secundaire 
weg type III 

Deze weg wordt ontwikkeld als een drager van een belangrijke fiets- en 
openbaarvervoersverbinding, zowel lokaal als bovenlokaal.  De weg heeft 
daarnaast een verzamelfunctie op lokaal niveau en een toegangsfunctie.  Het 
auto- en vrachtverkeer is er ondergeschikt aan de fietsers en het openbaar 
vervoer. 

 

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

bindende bepaling richtinggevende bepalingen 
De Meiren als lokaal 
bedrijventerrein 

Het lokaal bedrijventerrein wordt aansluitend bij het regionaal 
bedrijventerrein De Kluis ontwikkeld.  De gemeente wenst hiervoor het 
bestaand bedrijventerrein tussen de Veiling en de Kluis om te vormen naar 
lokaal bedrijventerrein. 
De gemeente heeft hiervoor een afstemming gedaan met de afbakening van 
het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau, waar een taakstelling inzake 
regionale bedrijvigheid dient gerealiseerd te worden. 

Dit lokaal bedrijventerrein kan ingeschakeld worden ter herlokalisatie van 
bestaande zonevreemde bedrijvigheid die niet behouden kan blijven op de 
huidige locatie.  Nieuwe lokale bedrijvigheid wordt hier gesitueerd.  Er zijn 
beperkte mogelijkheden voor herlokalisatie van grootschalige detailhandel 
(zie ook volgend puntje) 

De Meiren tegen St.-
Lenaartseweg als perifeer 
handelscentrum 

Het perifeer handelscentrum mag niet als lint ontwikkeld worden, maar 
blokvormig.  Parkeerfaciliteiten dienen maximaal gedeeld te zijn.  Enkel 
activiteiten die niet in het centrum gewenst zijn omwille van 
grootschaligheid kunnen op dergelijke locatie ontwikkelen. 

Hondenclub Vrij als lokale 
recreatiepool 

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. 

 Heuvelstraat als onderdeel van het stedelijk woongebied: 
- Het RUP Heuvelstraat dient een oplossing te bieden voor het probleem 

van zonevreemde woningen, recreatie en bedrijven.  De functie 
landbouw is achterhaald omwille van woningen die van voor het 
gewestplan zijn.  Het gebied vormt een eiland tussen Loenhoutseweg, 
industriegebied De Kluis en de Veiling. 

- Voorzien van buffering tussen stedelijk woongebied en bedrijvigheid. 
 Het is de suggestie van de gemeente aan de Vlaamse overheid om de 

zuidelijke omleidingsweg (Hinnenboomstraat – St.-Lenaartseweg) als 
primaire weg II te selecteren.  De N144, tussen Hinnenboomstraat en N14 
zou dan de selectie van lokale weg type I krijgen. 

De gemeente doet dan ook de suggestie naar de hogere overheid om de 
westelijke omleidingsweg met uitzondering van het stukje tussen Sint-
Lenaartseweg en N14 via een gewestelijk/provinciaal RUP op te heffen. 

 

Kaart 1: Relevantie kaarten uit het GRS Hoogstraten 

 

                                                   
3  Stad Hoogstraten, Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten, december 2004, goedgekeurd door de BD dd. 03 

maart 2005. 
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Bij de opmaak van het gemeentelijk RUP wordt eveneens rekening gehouden met de lopende (en 
afgeronde) planningsprocessen die op bovenlokaal en lokaal niveau worden uitgevoerd.  De plannen 
met mogelijke beleidsuitspraken voor het plangebied worden hieronder weergegeven. 

PKNK ^ÑÄ~âÉåáåÖ=âäÉáåëíÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=eççÖëíê~íÉå=

Voorstudie4 

In de voorstudie voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten wordt een hypothese 
uitgewerkt voor de gewenste ruimtelijke structuur van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten, wordt er 
een voorstel gedaan voor de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied en wordt een aanzet gegeven 
tot een aantal strategische acties waarvan enkele een vertaling dienen te krijgen via een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan. 

In het afbakeningsproces wordt het bedrijventerrein De Meiren opgenomen binnen het kleinstedelijk 
gebied.  Globaal situeert het terrein zich in het zuidwesten van de gemeente tussen (het uit te breiden) 
regionaal bedrijventerrein de Kluis en de Veiling. 

Het afbakeningsproces voorziet, in overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
voor De Meiren een ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein.  Dit terrein wordt in eerste instantie 
ontwikkeld voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven en voor grootschalige kleinhandel.  In 
het afbakeningsvoorstel wordt een ontwikkeling voorzien voor bedrijven met een oppervlakte tot 
3.000 m².  Bij de ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de woningen in de 
Heuvelstraat. 

PRUP’s5 

Naast de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied is er nog één relevant PRUP dat voortvloeit uit 
de afbakeningsstudie en dat mogelijks invloed heeft op de ontwikkeling van het gemeentelijk RUP.  
Het betreft de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein de Kluis.  In dit PRUP wordt ook naar het 
behoud van de van de woningen in de Heuvelstraat gewerkt en wordt een voldoende brede buffer 
tussen de woningen en het te ontwikkelen bedrijventerrein voorzien. 

Om problemen inzake vergunningtoestand op termijn te vermijden worden de voorschriften van beide 
plannen best op elkaar afgestemd.  De voorschriften voor de bebouwing in de Heuvelstraat zullen 
worden overgenomen. 

Kaart 2: Relevante kaarten uit het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten 

                                                   
4  Provincie Antwerpen, DROM, DRP, opgesteld door ARCADIS Gedas, eindrapport: voorstel van afbakening, november 

2003 
5  Provincie Antwerpen, DROM, DRP, opgesteld door ARCADIS Gedas, versie ingediend voor plenaire vergadering, 

septmeber 2005 
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PKOK jçÄáäáíÉáíëíìÇáÉ=îççê=ÇÉ=êçä=î~å=ÇÉ=kNOQ=îççê=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=
çåíëäìáíáåÖ=î~å=ÜÉí==âäÉáåëíÉÇÉäáàâ=ÖÉÄáÉÇ=eççÖëíê~íÉåS=

In relatie tot de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten werd er een mobiliteitsstudie 
opgestart naar de rol van de N124 voor de omgeving en de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten. 

Het tweede deel van de studie onderzoekt voornamelijk de noodzaak van de aanleg van een 
zuidoostelijke ontsluitingsweg voor het kleinstedelijk gebied.  Deze weg zou dan aansluiten op de 
zuidwestelijke omleidingsweg die de gemeente in haar GRS en Mobiliteitsplan voorstelt, namelijk de 
verbinding N14-aanleg deel van de omleidingsweg-Sint-Lenaartseweg (N115)-Hinnenboomstraat – 
Loenhoutseweg (N144) 

In deze studie worden geen elementen opgenomen die van invloed zijn voor het GemRUP De Meiren-
Heuvelstraat. 

PKPK píêÉÉÑÄÉÉäÇëíìÇáÉ=kNQQ=tììëíïÉòÉäJeççÖëíê~íÉåT=

In de conceptnota van de streefbeeldstudie N144 Wuustwezel-Hoogstraten worden drie concepten 
onderzocht: 
- Het eerste concept betreft de inrichting van de N144 als lokale weg.  Het betreft het gedeelte ten 

westen van het op- en afrittencomplex met de E19 op het grondgebied van Wuustwezel.  In dit 
concept worden geen relevante uitspraken gedaan voor het gemeentelijk RUP. 

- Het tweede concept behandelt de inrichting van de N144 als primaire weg, type II.  Het betreft het 
gedeelte tussen het op- en afrittencomplex met de E19 en de aansluiting met de N14 op het 
grondgebied van Wuustwezel en Hoogstraten.  De stuurgroep kiest hier voor een scenario waarbij 
er op middellange tot lange termijn zal gewerkt worden met ventwegen.  Op korte termijn wordt 
voorgesteld om een aantal rechtstreekse ontsluitingen van lokale wegen op d eN144 te beperken 
en het fietspadenproject in het kader van module 13 uit te werken. 
Om dit te kunnen realiseren zal er in het gemeentelijk RUP mogelijks rekening moeten gehouden 
worden met een verbreding van de rooilijn om ventwegen te kunnen aanleggen. 

- Het derde concept onderzoekt het alternatief tracé i.f.v. de ontsluiting van het bedrijventerrein ‘De 
Kluis’.  Hier wordt de voorgestelde zuidwestelijkeomleidingsweg (tussen N144 en N14) zoals 
voorgesteld in het gemeentelijk mobiliteitsplan, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de 
afbakeningsstudie voor het kleinstedelijk gebied Hoogstraten verder onderzocht aan de hand van 
bijkomeden conceptvarianten.  De stuurgroep kan zich akkoord stellen bij het voorstel van de 
gemeente en provincie om de selectie van de N144 als primaire weg type II te beperken tot het 
kruispunt met de Hinnenboomstraat en van daaruit een omleiding te voorzien langs 
Hinnenboomstraat, Sint-Lenaartseweg (N115) en via de aanleg van een stukje omleidingsweg naar 
de N14. 
De mogelijke consequenties voor het plangebied zijn de aanleg van een verkeersknooppunt op de 
Sint-Lenaartseweg (N115) om de verbinding langs de omleidingsweg met de N14 te realiseren.  Er 
is op het moment echter nog geen duidelijkheid van de impact van dit verkeersknooppunt op het 
knooppunt (hoe het zal gerealiseerd worden). 
Door deze keuze valt de noodzaak voor de aanleg van ventwegen langs de N144 tussen knooppunt 
Hinnenboomstraat en N14 weg.  Er hoeft dan ook geen rekening gehouden te worden met een 
eventuele verbreding van de rooilijn (tenzij in functie van het fietspadenproject). 

Kaart 3: Relevante kaarten vanuit de streefbeeldstudie van de N144 

                                                   
6  Provincie Antwerpen, DROM, DRP, opgesteld door Langzaam verkeer vzw, ontwerp eindrapport, januari 2005 
7  MVG, AWV-Antwerpen, opgesteld door Technum, startnota en conceptnota, 2004/2005 
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QK _bpq^^kab=cbfqbifghb=bk=grofafp`eb=qlbpq^ka=

QKNK páíìÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=

Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten.  Het plan is een 
onderdeel van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten, wat op provinciaal niveau zal afgebakend 
worden.  Het plangebied ligt ten zuidwesten van de stad Hoogstraten, tussen de N144 (in het noorden) 
en de N115 (in het zuiden) en tussen de veiling van Hoogstraten (in het oosten) en het regionaal 
bedrijventerrein De Kluis (in het westen). 

Het plangebied is ca. 19 ha groot en wordt als volgt begrensd: 
- N144, Loenhoutseweg, in het noorden 
- De veiling van Hoogstraten in het westen 
- De N115, Sint Lenaartseweg, in het zuidoosten 
- Het regionaal bedrijventerrein De Kluis en Heuvelstraat, in het oosten 

Kaart 4: Situering van het plangebied binnen zijn ruimere regio 

QKOK _Éëí~~åÇÉ=ÑÉáíÉäáàâÉ=íçÉëí~åÇ=

De randen: 

Heuvelstraat 

Het plangebied wordt in het noordwesten begrensd door de Heuvelstraat, een landelijke straat waar 
voornamelijk residentiële woningen voorkomen.  Deze woningen hebben hoofdzakelijk een open 
bebouwingstructuur.  Enkele werden in halfopen verband geplaatst. 

Achter deze woningen ligt, ten oosten van Heuvelstraat, de Hondenclub Vrij.  Deze club maakt 
gebruik van een klein terrein achter de woningen.  Langs de toegangsweg (die via het perceel 119t 
verloopt) wordt er geparkeerd.  Op het terrein bevindt zich een kantine, alias clublokaal.  Sporadisch 
wordt gebruik gemaakt van het achterliggende terrein (perceel 118k) voor de africhting van 
Speurhonden. 

Centraal in de Heuvelstraat bevindt zich nog een open ruimte met een agrarisch grondgebruik (zowel 
akker- als weiland.  Achter in deze open ruimte ligt een oud agrarisch bedrijf.  Dit bedrijf wordt op 
het moment niet meer gebruikt.  Op het moment heeft het gebouw een residentiële functie. 
 

 
FOTO 1: WONINGEN HEUVELSTRAAT 

RICHTING DE KLUIS 
FOTO 2: WONINGEN HEUVELSTRAAT 

RICHTING N144 
FOTO 3: WONINGEN HEUVELSTRAAT 

RICHTING N144 
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FOTO 4: ZICHT OP PERCEEL DAT TOEGANG 

VERLEENT AAN HONDENCLUB VRIJ 
FOTO 5: ZICHT OP CLUBLOKAAL EN 
OEFENTERREIN HONDENCLUB VRIJ 

FOTO 6: ZICHT OP VOORMALIG 
LANDBOUWBEDRIJF 

Loenhoutseweg 

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Loenhoutseweg.  Op de hoek van de 
Heuvelstraat en de Loenhoutseweg bevindt zich de hout- en platenhandel Janssens L.  Het bedrijf 
vormt een beeldbepalend element bij de toegang van het stedelijke gebied. 

Naar het stedelijk gebied toe ligt een woonlint met residentiële woningen (buiten het plangebied) in 
een gemengde bouwstijl (open, halfopen tot gesloten).  Het woonlint schermt de veiling af van de 
Loenhoutseweg. 
 

 
FOTO 7: ZICHT OP HOUTHANDEL VANUIT 

KATELIJNESTRAAT 
FOTO 8: ZICHT OP HOUTHANDEL VANUIT 

N144 
FOTO 9: ZICHT OP RESIDENTIËLE WONING 

EN RESERVATIESTROOK VANUIT 
KATELIJNESTRAAT 

Sint-Lenaartseweg 

Het zuiden van het plangebied wordt begrensd door Sint-Lenaartseweg.  Ook de Sint-Lenaartseweg 
wordt tussen het bedrijventerrein en het stedelijke gebied gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
woonlint met residentiële woningen (buiten het plangebied).  Deze woningen hebben voornamelijk 
een open bebouwingsstructuur.  Het woonlint schermt de veiling af van de Sint-Lenaartseweg. 

Binnen het plangebied zijn langs de Sint-Lenaartseweg een elektriciteitscentrale en een voormalig 
agrarisch bedrijf gelegen.  Dit agrarisch bedrijf staat leeg en wordt vermoedelijk als residentiële 
woning gebruikt.  De overige percelen langs deze weg hebben op het moment een agrarisch 
grondgebruik (zowel akker- als grasland). 
 

 
FOTO 10: ZICHT OP N115 RICHTING DE 

KLUIS (CENTRALE EN AGRARISCH BEDRIJF) 
FOTO 11: ZICHT OP N115 RICHTING 

HOOGSTRATEN (WONINGEN EN VELING) 
FOTO 12: ZICHT VAN 

ELECTRICITEITSCENTRALE 
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De veiling van Hoogstraten 

Ten oosten van het plangebied ligt de veiling.  Het plangebied zelf wordt begrensd door de 
reservatiestrook van de omleidingsweg voor de N14 (zoals voorzien op het gewestplan). 
 

 
FOTO 13: ZICHT OP VEILING VANUIT 

HEUVELSTRAAT 
FOTO 14: ZICHT OP VEILING VANUIT N115 FOTO 15: ZICHT OP KATHELIJNE BEEK 

Het regionale bedrijventerrein De Kluis 

In het westen wordt het plangebied begrensd door het regionale bedrijventerrein de Kluis.  De 
feitelijke grens wordt er grotendeels gevormd door de waterloop (nr. 4.11.17) Kathelijne beek van 3de 
categorie.  Over deze beek ligt er een grootschalig bedrijf 

In de uiterste hoek, tussen het regionale bedrijventerrein de Kluis en het woonlint Heuvelstraat ligt nog 
een restperceel.  Dit perceel heeft moment een agrarische functie (akker en/of weiland) en werd op het 
gewestplan grotendeels gezoneerd als buffer. 

Het centraal deel – de Meiren 

Het centrale deel kent op het moment een agrarisch grondgebruik: zowel akker- als weilanden.  Er 
komt geen bebouwing in voor.  Centraal door het gebied loopt de waterloop (nr. 4.11.17) Kathelijne 
beek van 3de categorie. 
 

 
FOTO 16: ZICHT OP MOGELIJKE AANZET 

ONTSLUITINGSWEG LOKAAL 
BEDRIJVENTERREIN 

FOTO 17: ZICHT OP LOKATIE LOKAAL 
BEDRIJVENTERREIN VANUIT 

HEUVELSTRAAT 

FOTO 18: ZICHT OP LOKATIE LOKAAL 
BEDRIJVENTERREIN VANUIT N115 

 

Kaart 5: Bestaande feitelijke toestand: kadastrale percelen met weergave huidig grondgebruik 

Kaart 6: Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto 
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QKPK _Éëí~~åÇÉ=àìêáÇáëÅÜÉ=íçÉëí~åÇ=

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

Tabel 1: Toetsingstabel bestaande juridische toestand 

TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED OF AANGRENZEND 

Gewestplan Turnhout KB 30/09/77 
Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO, agrarisch gebied, bufferzone, 
landelijk woongebied en reservatiestrook voor de aanleg van een 
secundaire weg. 

Relevante gewestplanwijzigingen: 
- BVR dd  22/12/1994: bestemmen van zone voor ambachtelijke bedrijven en 

KMO’s, woongebied met landelijk karakter en bufferzone. 
Een deel van de reservatiestrook werd door deze gewestplanwijziging 
opgeheven enkel het noordelijk deel (in het agrarisch gebied) werd volledig 
behouden. 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

niet relevant 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten – grenslijn (in 
opmaak) 

PRUP regionaal bedrijventerrein de Kluis als onderdeel van de afbakening 
van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten (in opmaak) 

Algemene plannen van aanleg niet relevant 

Bijzondere plannen van aanleg niet relevant 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

niet relevant 

Verkavelingsvergunningen 051/145: dd. 17/12/1980 
051/152: dd. 16/09/1981 
051/166: dd. 07/07/1982 

Bouwvergunningen Zie hiervoor in tabel 2 

Ruilverkaveling / landinrichting / 
natuurinrichting 

niet relevant 

Beschermde monumenten niet relevant 

Beschermde dorpsgezichten niet relevant 

Beschermde landschappen niet relevant 

Vogelrichtlijngebieden niet relevant 

Habitatrichtlijngebieden niet relevant 

Gebieden van het duinendecreet niet relevant 

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

niet relevant 

Gebieden met recht van voorkoop niet relevant 

Natuurreservaten niet relevant 

Bosreservaten niet relevant 
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TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED OF AANGRENZEND 

Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

Het waterwingebied van Pidpa (Loenhoutseweg) ligt in de nabije 
omgeving, maar komt niet in het plangebied. 

Bevaarbare waterlopen niet relevant 

Onbevaarbare waterlopen (Cat…) De waterloop (nr. 4.11.17) Kathelijne beek van 3de categorie loopt door 
het plangebied.  Deze beek stroomt naar het noorden en loopt over in 
Raamloop. 

Risicozones voor overstromingen Ter hoogte van kruispunt Heuvelstraat – Katelijnestraat en N144 
(Loenhoutseweg) wordt een kleine zone aangeduid. 
(zie ook verder onder hoofdstuk 5 watertoets) 

Rooi- en bouwlijnen Loenhoutseweg – N144 en Sint-Lenaartseweg – N115 
- Rooilijnen = 9m vanuit de as van de weg 
- Achteruitbouwstrook = 8 m 

Nieuwe ontworpen rooilijnen in het kader van de aanleg van fietspaden 
langs deze gewestwegen: 
- Loenhoutseweg – N144: 16 meter ter hoogte van het plangebied 
- Sint-Lenaartseweg – N115: 22 meter ter hoogte van het plangebied 
Deze nieuwe rooilijnen werden principieel aanvaard door de gemeenteraad 
en opgestuurd voor goedkeuring. 

Voet- en buurtwegen Er zijn geen voet- en/of buurtwegen gelegen in het plangebied. 
 

Tabel 2: Overzicht van de bouwvergunningen van de zonevreemde constructies in de 
Heuvelstraat 

Dossiernummer kadaster nr. 

Gemeente ROHM 

datum 
vergunning 

omschrijving 

afd.1 sectie F nr. 123 w,t 2001.91  1/06/2001 Het heraanleggen van terreinverhardingen 

afd.1 sectie F nr. 123 w,t 98.131 373.324(1) 16/11/1998 Het verbouwen van een magazijn voor houtopslag 

afd.1 sectie F nr. 123 w,t 82.907 210.641/C 14/06/1982 Het slopen van een deel van een vervallen fabriek 

afd.1 sectie F nr. 123 t 96.192 373.324 29/06/1998 Het bouwen van een open opslagruimte voor hout 

afd.1 sectie F nr. 123 m 56.5505 85.216/H 26/04/1956 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 119 m2 81.757 202.319(1)/C 28/04/1981 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 119 p2 83.1065  10/05/1983 Het bouwen van een woonhuis en garage 

afd.1 sectie F nr. 110 c2 2005.119  9/05/2005 Het bouwen van een garage/schuur na het slopen 
van een schuur 

afd.1 sectie F nr. 110 x 2000.251  2/10/2000 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 110 w 88.2253  28/06/1988 Het bouwen van een garage bij een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 110 w 82.944  6/09/1982 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 90 e 93.3865 328.707 18/07/1994 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 102 b,c 2000.7 401.309(1) 3/07/2000 Het bouwen van een tranfoput in beton 

afd.1 sectie F nr. 102 b,c 99.72 401309 12/07/1999 Het bouwen van een transformatorenstation in 
metselwerk 

afd.1 sectie F nr. 119 w2 99.23 401359 13/09/1999 Het slopen van een serre 

afd.1 sectie F nr. 119 f2 53.5390 59.928/H 9/10/1953 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 119 t2 61.5613 128.642 H 6/01/1961 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 110 k 73.600051 119.152/C 11/01/1973 Het bouwen van een woonhuis 
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afd.1 sectie F nr. 110 c2 58.5548 103.742/H 29/05/1958 Het bouwen van een woonhuis 

afd.1 sectie F nr. 117 f 45.5087 3911 18/12/1945 Heropbouwen van geteisterde schuur 
 

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

Kaart 7: Bestaande juridische toestand: gewestplan, BPA, verkavelingen 

Kaart 8: Bestaande juridische toestand: overige randelementen 
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RK sfpfbI=albipqbiifkdbk=bk=orfjqbifghb=rfqd^kdpmrkqbk=

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

 

Het plangebied is een onderdeel van de deelruimte 
Hoogdynamische as.  Meer in het bijzonder is het 
een onderdeel van het stedelijk gebied, waarvan het 
ligt in de subruimte De Kluis.  Volgende 
ontwikkelingsperspectieven worden voor de Kluis 
vooropgesteld: 
• Verdichting bestaand bedrijventerrein 

Waar mogelijk efficiënt en duurzaam 
omspringen met restpercelen, waar mogelijk 
infrastructuur bundelen (vb. parkeerplaatsen) 

• Bereikbaarheid voor langzaam verkeer 
garanderen 
Bij de realisatie van de zuidelijke omleidingsweg 
dient er bijzondere aandacht te gaan naar de 
voorzieningen voor fietsers en voetgangers. 

• Suggestie uitbouw regionaal bedrijventerrein 
De gemeente doet de suggestie naar de provincie 
om het regionaal bedrijventerrein in noordelijke 
richting uit te breiden (tussen bestaand 
bedrijventerrein, Hinnenboomstraat en 
Loenhoutseweg. 

• Uitbouw lokaal bedrijventerrein 
Het lokaal bedrijventerrein wordt gesitueerd op het terrein tussen de Kluis en de Veiling.  Het 
bedrijventerrein biedt ruimte voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven, de opvang van 
nieuwe lokale bedrijven en voorziet beperkte mogelijkheden voor herlokalisatie van grootschalige 
detailhandel. 

• Veranderde ontsluiting 
De ontsluiting van het bedrijventerrein dient georiënteerd te worden op de zuidelijke 
omleidingsweg.  Doorgaand verkeer dient maximaal afgeremd te worden. 

• Buffering naar kern en omgeving 
Bufferen naar de kern Hoogstraten toe en voorzien van een groen buffer naar de open ruimte.  
Landschappelijke buffering integreren bij inrichting zuidelijke omleidingsweg. 

Het GRS Hoogstraten voorziet in een specifieke actie RUP Heuvelstraat met volgende doelstellingen: 
• Een oplossing bieden voor het probleem van zonevreemde woningen, recreatie en bedrijven 
• Voorzien van buffering tussen stedelijk woongebied en bedrijvigheid 

RKOK låíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=

Het betreft de verfijning van een zone voor ambachtelijke bedrijven en het herbestemmen van een 
restzone, die op het moment bestemd is als agrarisch gebied, naar een zone voor lokale bedrijven, 
kleinhandel en woongebied. 

Volgende doelstellingen worden vooropgesteld: 
- Aanduiden van een zone voor de ontwikkeling van kleinschalige lokale bedrijven die naar schaal 

verweefbaar zijn in het woonweefsel, maar naar activiteit beter worden afgezonderd op een lokaal 
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bedrijventerrein.  Deze bedrijven moeten ofwel individueel ontwikkeld kunnen worden of binnen 
een grotere entiteit (verhuur en/of verkoop van bedrijfsunits) 

- Aanduiden van een zone voor de ontwikkeling van grotere lokale bedrijven die een bijzondere 
binding hebben met de veiling van Hoogstraten of die naar schaal en activiteit niet te verweven 
zijn in de woonomgeving, maar tevens niet thuishoren op een regionaal bedrijventerrein. 

- De mogelijkheid behouden voor de uitbreiding van de Veiling zelf. 
- Aanduiden van een zone voor de ontwikkeling van kleinhandelszaken.  Het betreft hier een zone 

waar bestaande kleinhandelszaken kunnen geherhuisvest worden en waar nieuwe 
kleinhandelszaken kunnen gevestigd worden. 

- Uitbreiding garanderen voor de hout- en platenhandel Janssens langs Loenhoutseweg (N144). 
- Bestendigen van de recreatieve activiteiten van de hondenclub Vrij. 
- Bewaren van de woonkwaliteiten voor de woningen in Heuvelstraat. 
- Schrappen van de omleidingsweg voor de N14 in overleg met de provincie. 
 

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

Ontsluiting van het bedrijventerrein richting Sint Lenaartseweg (N115) 

 

Omwille van: 
- de bestaande selectie van de wegen: Loenhoutseweg – N144 

als primaire type II en Sint-Lenaartseweg – N115 als 
secundaire type III; 

- het wensbeeld van de verkeersstructuur in het GRS 
Hoogstraten, de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten en de streefbeeldstudie van de N144: aanleggen 
van een omleidingsweg voor doorgaand verkeer tussen N14 
en N144 via realisatie deel omleidingsweg, Sint-
Lenaartseweg (N115) en Hinnenboomstraat; 

- de geringe ruimte in het noorden en het reeds aanwezige 
kruispunt van Heuvelstraat, Katelijnestraat en N144: 
verkeerstechnisch niet gewenst om hier een bijkomende 
ontsluiting te voorzien; 

- de uitbreidingswensen van de houthandel Jansen in het 
noorden van het plangebied; 

wordt de ontsluiting van het lokaal bedrijventerrein voorzien naar 
het zuiden, op de Sint-Lenaartseweg. 

Om sluipverkeer tussen N14 en N144 te vermijden wordt slechts één ontsluiting voorzien naar de Sint-
Lenaartseweg.  Bijkomende ontsluitingen kunnen voorzien worden voor calamiteiten.  Bij voorkeur 
wordt deze voorzien richting veiling.  Dit heeft het voordeel dat de veiling op lange termijn eveneens 
kan onsloten worden richting Sint-Lenaartseweg.  Een ontsluiting richting Heuvelstraat is niet gewenst 
vanwege de woonfunctie (zie ook verder) 

Rekening houdend met de gewenste zuidwestelijke omleidingsweg via realisatie deel omleidingsweg, 
Sint-Lenaarstseweg (N115) en Hinnenboomstraat zoals opgenomen en ondersteund in de verschillende 
lokale (mobiliteitsplan, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en bovenlokale beleidsdocumenten 
(afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten, streefbeeld N144) en de gedeeltelijks schrapping van 
de omleidingsweg bij de gewestplanwijziging van 1994 lijkt het logisch om de overige delen van de 
reservatiestrook voor de aanleg van deze omleidingsweg die gelegen zijn in het plangebied te 
schrappen. 
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Garanderen van de woonkwaliteit in Heuvelstraat 

 

In de Heuvelstraat primeert de woonfunctie.  Heuvelstraat 
wordt als een autoluwe straat aangelegd.  Dit houdt in dat er 
geen ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer naar het 
bedrijventerrein wordt voorzien (enkel plaatselijk verkeer – 
bewoners).  De nadruk van Heuvelstraat dient te liggen op het 
verblijfskarakter en op de langzaam verkeersverbinding tussen 
het stedelijk gebied Hoogstraten en het bedrijventerrein De 
Kluis. 

Om de woonkwaliteit te garanderen wordt de woonstraat 
maximaal afgeschermd van het bedrijventerrein door de aanleg 
van een groenbuffer. 

Om een eenduidige ontwikkeling vast te leggen (en een eenduidig beleid te kunnen hanteren in 
Heuvelstraat) wordt de bestemming van de woonfunctie afgestemd met deze in het provinciaal RUP 
voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein De Kluis. 

Vanwege het kleinschalige karakter en omdat er in het verleden geen aantoonbare overlast aanwezig 
was ten aanzien van de omwonende wordt de hondenclub Vrij geïntegreerd in het woonlint van de 
Heuvelstraat.  Dit houdt echter de beperking in dat de club op de huidige schaal dient behouden te 
blijven en er bijgevolg geen groeimogelijkheden aanwezig zijn.  Op lange termijn (bij stopzetting van 
de huidige activiteiten) wordt een omvorming naar wonen voorzien. 

Verfijnen van de visie uit het GRS Hoogstraten 

 
1. VISIE HEUVELSTRAAT IN 

GRS HOOGSTRATEN 

 
2. OPLOSSEN VAN 
PROBLEMATIEK 

ZONEVREEMDE WONINGEN 

 
3. OPTIMALE 

ONTWIKKELING LOKAAL 
BEDRIJVENTERREIN 

 
4. GARANDEREN VAN 

WOON(OMGEVINGS)KWALITEIT 
IN DE HEUVELSTRAAT 

 

1. Oplossen problematiek zonevreemde woningen zoals voorzien in GRS 

2. Duidelijk onderscheid tussen woonstraat en bedrijventerrein. 

De invulling van de restpercelen tussen de bestaande woningen kan op verschillende manieren 
gebeuren: 

1) Ontstaan van percelen met een ambachtelijke of KMO-functie tussen de woningen.  Druk 
op Heuvelstraat blijft bestaan vanuit de bedrijvigheid.  Aansluiten met gebouwen en 
voorzien van een (on)rechtstreekse ontsluiting naar Heuvelstraat.  Zichten vanuit tuinen op 
aanpalende bedrijfsgebouwen.  Druk op woonpercelen om eventuele uitbreidingen op te 
vangen in het geval dat het bedrijventerrein volledig gerealiseerd is. 

2) Restpercelen behouden hun onbebouwd karakter en functioneren als bufferzone tussen het 
bedrijventerrein en de bebouwing van de Heuvelstraat. 
Het bestemmen van deze percelen als bufferzones houdt naar de toekomst toe weinig 
garanties in.  Het risico bestaat erin dat de bufferzones niet worden aangelegd, maar dat er 
restpercelen met een onduidelijke functie blijven bestaan.  (tenzij wordt overgaan tot 
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onteigening en de percelen een openbare groenfunctie krijgen)  Deze percelen bieden 
weinig tot geen kwaliteit aan de bebouwing in de Heuvelstraat.  Tegelijk blijft de druk 
vanuit het bedrijventerrein op deze restpercelen bestaan, wat naar de toekomst toe een 
zekere druk op het woongebied in de Heuvelstraat inhoudt. 

3) Inschakelen van de restpercelen in het stedelijk gebied.  Opvullen van de percelen met 
nieuwe bouwmogelijkheden. 
Door het voorzien van een woonbestemming wordt een invulling van deze percelen in de 
toekomst gegarandeerd.  De invulling met woonpercelen heeft het resultaat dat er één 
samenhangende bebouwingsstructuur ontstaat in de Heuvelstraat die gericht is op 
residentieel wonen en die garandeert dat deze functie hier op lange termijn nog steeds 
aanwezig zal zijn.  Immers de druk vanuit de omliggende bedrijven op eventuele 
restpercelen bestaat niet meer. 

3. Verleggen van Kathelijne beek voor optimaal ruimtegebruik op lokaal bedrijventerrein 

Vanuit de ontwikkeling van het bedrijventerrein bestaat de wens om de Kathelijne beek binnen de 
zone voor lokaal bedrijventerrein te verleggen om het bedrijventerrein optimaal te kunnen 
ontwikkelen.  Om een goede waterafvoer te garanderen is het onmogelijk om de beek meanderend 
aan te leggen tussen de woningen.  Er wordt voorgesteld om de beek in en rechte lijn achter de 
bestaande woningen te verleggen. 
De huidige terreineigenaar (Veiling) heeft hiervoor reeds een voorstel ingediend dat voor 
préadvies werd voorgelegd aan de dienst Waterbeleid van het provinciebestuur van Antwerpen.  
Dit advies was principieel gunstig. (ref. WAMA/0300000288 dd. 16/05/2003) 
De terreinen gelegen tussen de waterloop en de Heuvelstraat komen dan niet meer in aanmerking 
voor de ontwikkeling van bedrijvigheid.  De Kathelijne beek wordt als en duidelijk fysische grens 
aanzien tussen de bebouwing in de Heuvelstraat en de ontwikkeling van het lokaal 
bedrijventerrein. 

Vanuit de gewenste ontwikkeling voor de Heuvelstraat en deze van het lokaal bedrijventerrein wordt 
ervoor geopteerd om de restpercelen tussen de bestaande woningen met een woonfunctie te 
bestendigen.  Dit houdt de meeste garanties in dat de woonfunctie en de woonomgevingskwaliteit in 
de Heuvelstraat op lange termijn gegarandeerd blijft. 
Om de woonkwaliteit binnen de Heuvelstraat te behouden wordt voorgesteld om in de Heuvelstraat 
geen stedelijke dichtheid te hanteren, maar eerder de bestaande lage dichtheid, in een open 
bebouwingsstructuur te behouden.  De bebouwing in Heuvelstraat wordt dan ook bestendigd als 
bijzonder woongebied, wat duidelijk het bijzondere karakter aangeeft ten aanzien van ander stedelijk 
woongebied. 
Een open bebouwingsstructuur op ruime percelen geeft de mogelijkheid om groter tuinen aan te 
leggen.  Deze tuinen functioneren eveneens als belangrijk bijkomend element in de 
woonomgevingskwaliteit tussen de bebouwing in de Heuvelstraat en het lokaal bedrijventerrein. 
Om de druk vanuit de (omliggende) bedrijven op de woonstraat tegen te gaan wordt de hoofdfunctie 
vastgelegd op residentieel wonen en worden alle andere functies in deze woonstraat uitgesloten. 

Een beperkt aantal bijkomende woningen (ca. 10 woningen) kunnen tevens gemotiveerd worden 
vanuit de principes van een duurzaam ruimtegebruik en de ligging van De Heuvelstraat binnen het 
kleinstedelijk gebied Hoogstraten.  Het is namelijk een optie om in de afgebakende stedelijke gebieden 
een aanbodbeleid te voeren; het voorzien van bijkomende woningen sluit aan bij deze ruimere visie 
voor de stedelijke gebieden.  Het creëren van bijkomend aanbod op percelen die reeds in het stedelijk 
gebied zijn gelegen past binnen een duurzame ruimtelijke ontwikkeling (immers er wordt vermeden 
dat bijkomende open ruimte dient aangesneden te worden). 

Tenslotte kan worden gesteld dat twee percelen in aanmerking komen om de herlokalisatie van 
(zonevreemde) woningen gelegen binnen de zone voor lokaal bedrijventerrein door te voeren. 
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Een gedifferentieerde ontwikkeling van het bedrijventerrein 

 

Bij de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein wordt er 
globaal rekening gehouden met vier ruimtebehoeften die dienen 
opgevangen te worden: lokale bedrijven (zowel kleinere als 
grotere), veilinggebonden bedrijven, uitbreidingswensen van de 
veiling zelf en kleinhandelszaken.  Elke behoefte krijgt zijn eigen 
specifieke locatie binnen het bedrijventerrein De Meiren. 

De kleinhandelszaken worden omwille van hun drang naar 
zichtlocaties aan de randen van het bedrijventerrein voorzien.  
Hierdoor sluiten ze nauw aan bij bestaande kleinhandel langs 
N115.  Omwille van de selectie van deze weg worden de 
ontsluitingen tot een minimum beperkt.  Om een concurrentie met 
het centrum te vermijden komen deze locaties enkel in 
aanmerking voor complementaire bedrijven (bedrijven die 
mogelijk hinder veroorzaken in het centrum van Hoogstraten). 

De uitbreidingswensen van de Veiling zijn op korte termijn nagenoeg ongekend, maar kunnen snel 
evolueren in functie van de veranderingen in de agrarische sector.  De afbakening van het 
concentratiegebied voor glastuinbouw op Vlaams niveau kan hier ondermeer een belangrijke rol in 
vervullen.  De gemeente wenst de mogelijkheid open te houden om binnen het huidige 
bedrijventerrein een groei van de veiling zelf op te vangen.  Deze groei vindt bij voorkeur plaats op 
deze locaties die rechtstreeks aansluiten op de Veiling.  Om deze bedrijvigheid optimaal te kunnen 
laten aansluiten wordt best de reservatiestrook voor de aanleg van de omleidingsweg geschrapt.  Om 
geen hypotheek te leggen op de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt ook de mogelijkheid 
voorzien dat in deze zone andere bedrijven kunnen gevestigd worden. 

Veilinggerichte bedrijven zijn de iets grotere (lokale) bedrijven die het regionale niveau nog niet 
bereikt hebben.  Vanwege hun relatie met de veiling sluiten zij hier best zo nauw mogelijk op aan.  
Deze bestemming mag echter geen hypotheek leggen op de ontwikkeling van het bedrijventerrein, 
daarom worden er binnen deze zone ook andere (grotere) lokale bedrijven toegelaten. 

De vraag naar lokale bedrijventerreinen kan in twee categorieën opgedeeld worden.  De gemeente 
onderscheid de kleinere lokale bedrijven (ca. 1.000 m²) die naar schaal verweefbaar zijn in de 
woonomgeving, maar naar activiteit als hinderlijk worden ervaren en bij voorkeur op een lokaal 
bedrijventerrein ondergebracht worden.  Deze kleinere bedrijven sluiten bij voorkeur het meest aan bij 
het woonlint Heuvelstraat.  Daarnaast onderscheid ze de grotere lokale bedrijven (ca. 3.000 m²) die 
naar schaal en activiteit niet meer verweefbaar zijn in het dorpsweefsel en in ieder geval op een lokaal 
bedrijventerrein thuishoren.  De gemeente voorziet de mogelijkheid dat deze bedrijven verweven met 
de veilinggerelateerde bedrijven kunnen plaatsvinden. 

Optimaliseren van de bestaande bedrijfszone 

 

Om een efficiënte ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein te 
kunnen garanderen dient er op lange termijn een oplossing 
gezocht worden voor drie ruimtelijke knelpunten: 
- Vermits zowel de lokale (mobiliteitsplan, structuurplan), als 

de hogere overheid (afbakeningsproces kleinstedelijk gebied, 
streefbeeld N144) een zuidwestelijke omleiding voorziet 
tussen de N14 en de N144, via realisatie deel omleidingsweg, 
Sint-Lenaartseweg (N115) en Hinnenboomstraat, lijkt de 
aanleg van de voorziene omleidingsweg op het gewestplan 
overbodig.  Om een optimale inrichting van het lokaal 
bedrijventerrein te kunnen voorzien lijkt het dan ook 
opportuun om de delen van de omleidingsweg die binnen het 
plangebied vallen te schrappen. 
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- De waterloop Kathelijne beek loopt op het moment bijna volledig dwars door het plangebied.  Om 
een optimale inrichting van het lokaal bedrijventerrein te kunnen voorzien wordt voorgesteld om 
de beek te verleggen naar de zijkant.  De beek zou dan een onderdeel zijn van de groenbuffer 
tussen het woonlint Heuvelstraat en het lokaal bedrijventerrein.  De ligging in de buffer geeft 
eveneens de mogelijkheid om de waterloop een meer natuurlijk karakter te geven.  Tegelijkertijd 
wordt er een ruimtelijk grens gerealiseerd tussen beide delen.  Bij de aanleg van de buffer dient 
evenwel rekening gehouden worden met de opgelegde bouwvrije zones langs de waterloop. 

- In het plangebied ligt nog een voormalig landbouwbedrijf, dat momenteel een residentiële functie 
heeft.  Deze woning is nu achterin gelegen.  Om een optimale inrichting van het lokaal 
bedrijventerrein te kunnen garanderen wordt er een overgangsbepaling voor deze gebouwen 
voorzien.  Op lange termijn kan een vervangbouw enkel nog gerealiseerd worden aansluitend bij 
de Heuvelstraat. 

Intensief en duurzaam ruimtegebruik 

 

De ruimte is schaars in Vlaanderen.  Het kleinstedelijk gebied 
werd minimaal afgebakend.  Ook de ruimte voor bedrijvigheid is 
minimaal.  Met de huidige zone moet dan ook zo duurzaam 
mogelijk omgesprongen worden.  Men dient te vermijden dat de 
ruimte kwistig ingevuld wordt. 

Een goed uitgangspunt om duurzaam met de huidige locatie om te 
gaan is het principe van intensief ruimtegebruik.  Een klassieke 
opbouw van een bedrijventerrein moet zoveel mogelijk vermeden 
worden.  Intensieve principes zoals bouwen in de hoogte, tegen 
elkaar bouwen, meer bedrijven onder één dak… moeten zoveel 
mogelijk worden nagestreefd. 

Globale ontwikkelingsschets voor het GemRUP 
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SK t^qboqlbqp=

Zoals voorzien in het decreet op het integraal waterbeheer8 wordt het plangebied afgetoetst op zijn 
ligging binnen overstromingsgevoelige gebieden.  Dit gebeurt door raadpleging van de kaarten met de 
aanduiding van de natuurlijke overstroomde gebieden (NOG) en de recent overstroomde gebieden 
(ROG). 

Enkel de zone ter hoogte van het kruispunt van Heuvelstraat – met de N144 Loenhoutseweg wordt op 
de ROG-kaart aangeduid als een recent overstroomd gebied.  Dit is de locatie waar Kathelijne beek 
gedeeltelijk ingebuisd is en via een duiker onder de N144 wordt gebracht. (zie kaart 5 bestaande 
juridische toestand – overige randelementen) 

Om deze problematiek op te lossen kunnen er langs de waterloop specifieke acties ondernomen 
worden (vb. aanleggen van een bufferbekken binnen de groenzone voor de duiker waardoor de afvoer 
vertraagd kan uitgevoerd worden). 

De realisatie van het lokale bedrijventerrein brengt een verhoging van de verharde oppervlakten in de 
omgeving met zich mee.  Hierdoor zal er een grotere afloop van hemelwater ontstaan welke mogelijks, 
zonder het opleggen van bijzondere maatregelen op het gebied van integraal waterbeleid, een negatief 
effect kunnen hebben op de omgeving.  Bij de opmaak van het GemRUP zal de nodige aandacht gaan 
naar maatregelen rond waterhuishouding (afvoer regenwater, afvalwater…).  Ook kunnen bijkomende 
lasten en voorwaarden worden opgelegd in de verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige 
vergunningen en/of milieuvergunningen. 

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

De terreinen zijn op het moment zo goed als volledig in eigendom van de Veiling.  Het lokale 
bedrijventerrein zal in overleg met de Veiling gerealiseerd worden.  De stad Hoogstraten wenst 
daarom niet over te gaan tot de opmaak van een onteigeningsplan of recht van voorkoop.  Voor de 
realisatie van het bedrijventerrein, en om ervoor te zorgen dat op het bedrijventerrein zonevreemde 
bedrijven en kleinhandelszaken kunnen geherlokaliseerd worden, zal de stad Hoogstraten een PPS-
project oprichten met de Veiling.  Hierdoor kan bij de verkoop van gronden voorrang worden gegeven 
aan bedrijven en kleinhandelszaken die dienen geherlokaliseerd te worden. 

Andere maatregelen die de stad actief wenst te begeleiden, om tot een optimale inrichting van het 
bedrijventerrein te komen, zijn: de herlokalisatie van de residentiële woning (voormalig 
landbouwbedrijf), de verlegging van de Kathelijne beek en de schrapping van de reservatiestrook voor 
de omleidingsweg. 

De goedgekeurde verkavelingen die binnen het bijzonder woongebied liggen blijven behouden. 

                                                   
8  Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, decreet betreffende het integraal waterbeleid, 18 juli 2003. 
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UK orfjqb_^i^kp=

Bestemming Huidige oppervlakte 
conform gewestplan 

Nieuwe oppervlakte 
conform GemRUP 

Verschil 

Woongebied 1,53 ha 4,01 ha + 2,66 ha 

Lokaal bedrijventerrein 

Lokaal bedrijventerrein type I 
Lokaal bedrijventerrein type II 
Kleinhandelszone 
Buffers 
Wegenis 

13,61 ha 

 
 
 

1,16 ha 

16,35 ha 

2,80 ha 
8,97 ha 
2,42 ha 
1,51 ha 
0,65 ha 

+ 2,74 ha 

 
 
 

+ 0,35 ha 

Landbouwgebied 5,09 ha 0,00 ha - 5,09 ha 

Openbaar nut 0,00 ha 0,35 ha + 0,35 ha 

Openbare wegenis 0,00 ha 0,68 ha + 0,68 ha 

Totaal: 21,39 ha 21,39 ha  
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VK qlbif`eqfkd=_fg=ab=sboloabkbkab=pqbabk_lrthrkafdb=sllop`eofcqbk=bk=lm=qb=ebccbk=sllop`eofcqbk=

^oq=NK wlkb=sllo=ilh^^i=_baofgsbkqboobfk=ab=jbfobk= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977, gewijzigd door BVR dd 22/12/1994: 
- Ambachtelijke bedrijven en KMO’s (1100) 
- Bufferzones (0600) 
- Agrarisch gebieden (0900) 
- Reservatiedienstbaarheidsgebieden (1506) 
- Aan te leggen snelverkeersweg (150b) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 Het gebied heeft als bestemming gemengd lokaal 
bedrijventerrein.  Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld in 
functie van de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven en 
voor de opvang van nieuwe lokale bedrijven uit de gemeente 
Hoogstraten. 

Agrarisch of agrarisch verwante bedrijven (zoals 
mestverwerkingsbedrijven), kantoren, kleinhandel en 
transport- en distributiebedrijven worden niet toegelaten in 
deze zone.  Voor deze bedrijven wordt elders in de gemeente 
ruimte voorzien. 

Per bedrijf kan er één bedrijfswoning voorzien worden.  Deze 
woning dient geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
gerealiseerd worden. 
Daarnaast kunnen er, in het gebouw of op het perceel, ruimten 
voor complementaire functies (administratie, 
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen zoals 
kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…, technische 
ruimten…) en voorzieningen op het gebied van milieuhygiëne, 
waterbeheersing, veiligheid… horende bij het bedrijf voorzien 
worden.  En dit voor zover de oppervlakte ondergeschikt is 
aan de hoofdactiviteit van het bedrijf. 

Delen van het bedrijventerrein kunnen ingenomen worden 

Lokaal bedrijventerrein, 
complementair aan specifieke 
bedrijfslocaties elders in de 
gemeente. 

^êí=NKMN içâ~~ä=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=íóéÉ=f=
§1.  Dit gebied is bestemd voor een bedrijventerrein van lokaal belang en de 
hierbij horende verharde of groene (openbare) ruimten, groenbuffers en 
gemeenschappelijke voorzieningen. 

Het bedrijventerrein is bestemd voor de herlokalisatie van zonevreemde 
lokale bedrijven en voor de vestiging van nieuwe bedrijven met één van de 
volgende hoofdactiviteiten: 
- Productie, verwerking en/of recyclage van goederen 
- Bouwnijverheid en de hieraan verbonden opslagactiviteiten 
Naast bedrijfspercelen voor voornoemde bedrijven kunnen in 
ondergeschikte orde delen van het bedrijventerrein ingenomen worden door: 
- Bedrijven die ruimte aanbieden (vb. vergaderzalen, onthaal, 

administratie, stockage, servers…) die anders individueel per bedrijf 
voorzien dienen te worden 

- Gemeenschappelijke blusvijvers en retentiebekkens 
- Gemeenschappelijke parkeervoorzieningen 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Louter kantoren 
- Louter kleinhandel 
- Transport- en distributiebedrijven 
- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  

LB - I 
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door bedrijven die Bedrijven die ruimte aanbieden (vb. 
vergaderzalen, onthaal, administratie, stockage, servers…) die 
anders individueel per bedrijf voorzien dienen te worden, voor 
openbare nutsvoorzieningen (elektriciteitscabines…), 
gemeenschappelijke blusvijvers, retentiebekkens, 
parkeervoorzieningen…  Deze kunnen echter slechts een 
ondergeschikt deel van het bedrijventerrein beslaan. 

- Agrarische bedrijven  
(land-, tuin- of bosbouw, veeteelt of serrebedrijven) 

- Mestverwerkingsbedrijven 
Op de bedrijfspercelen zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie volgende 
nevenactiviteiten toegelaten: 

- Eén bedrijfswoning per bedrijf, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
en met een maximaal volume van 1.000 m³, of 1.250 m³ in geval van 
bewoning door meer dan één met het bedrijf verbonden gezin. 

- Ruimten en functies complementair aan de hoofdactiviteit van het 
bedrijf.  Deze complementaire functies kunnen betrekking hebben op 
administratie, researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen 
(kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…), technische ruimten…  De 
vloeroppervlakte dient beperkt te blijven tot maximum 25% van de 
vloeroppervlakte van de hoofdfunctie. 

- Voorzieningen op het gebied van milieuhygiëne, waterbeheersing, 
veiligheid… horende bij het bedrijf. 

- Kleinschalige openbare nutsvoorzieningen (zoals elektriciteitscabine) 
 

 Om het lokaal karakter van het bedrijventerrein te 
benadrukken wordt er geopteerd om een indeling met kleine 
percelen of units (bedrijfsverzamelgebouwen) voorop te 
stellen. 

Hoogstraten wenst hierbij een gedifferentieerd beleid te 
voeren naar twee types van lokaal bedrijventerrein.  Het lokaal 
bedrijventerrein type I bevat de zeer kleine bedrijven (tot 
1.000 m²), die naar schaal verweefbaar kunnen voorkomen in 
de bebouwde omgeving, maar die naar activiteit als hinderlijk 
worden ervaren en bij voorkeur dus op een lokaal 
bedrijventerrein worden ondergebracht.  Om de toekomstige 
groei van deze bedrijven te kunnen opvangen wordt het 
samenvoegen van twee percelen toegelaten. 

Lokaal karakter van het 
bedrijventerrein 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De maximale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 1.000 m². 

Hetzelfde bedrijf kan maximaal twee percelen samenvoegen. 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor percelen met 
bedrijfsverzamelgebouwen. 

 Er wordt gestreefd naar een duurzaam ruimtegebruik (te 
verstaan als zuinig, zorgvuldig en controleerbaar) en 
tegelijkertijd naar een kwalitatieve inpassing in de omgeving.  
In functie daarvan worden in de voorschriften inrichtings- en 
beheersprincipes ingeschreven met betrekking tot: 

- Plaatsing van de gebouwen (gekoppeld, aaneengesloten 
of bedrijfsverzamelgebouwen…) 

- Bebouwingsindex (streven naar maximale 

Duurzaam –zuinig ruimtegebruik Bebouwing en constructies 

Plaatsing van de gebouwen 

Bedrijfsgebouwen dienen gegroepeerd te worden (gekoppeld of 
aaneengesloten bebouwing).  Uitzonderingen kunnen enkel toegelaten 
worden als dit uitdrukkelijk gemotiveerd wordt op basis van veiligheid of 
omwille van verplichtingen die voortvloeien uit verordenende regelgeving 
terzake. 
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terreinbezetting; alle functies geïncorporeerd in het 
bedrijfsgebouw; niet frequent gebruikte functies 
verbannen naar bovenverdieping – zoals bedrijfswoning, 
kantoren, vergaderruimte…) 

- Bouwhoogte (meerder bouwlagen mogelijk maken; doch 
in relatie tot omliggende omgeving – vb relatie tot 
omliggende woningen…) 

- Maximaal bundelen van parkeervoorzieningen 
- Beheer van het bedrijventerrein (onderhoud, imago, 

wederinkoop…) 
 

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald 
door de grootste te respecteren afstand die voor het betreffende perceel van 
toepassing zijn: 
- min. 5 m ten aanzien van de groenbuffer zoals aangegeven onder art. 

1.04 op het bestemmingsplan 
- min. een afstand gelijk aan de hoogte van de gevel 
- min. 8 m tav de Loenhoutseweg – N144 
Ten opzichte van de perceelsgrenzen binnen de zone gelden volgende 
bouwvrije afstanden: 
- 0 m bij gekoppelde bebouwing 
- min. 4 m aan de zijden waar geen gekoppelde bebouwing wordt 

toegepast 
- min. 10 m en max. 15 ten aanzien van de interne ontsluitingswegen in 

het bedrijventerrein 
Per bedrijf dient de verhouding effectief bebouwde oppervlakte (incl. 
technische installaties) ten opzichte van de totale bebouwbare oppervlakte 
van het bedrijfsperceel minimaal 50% te bedragen.  Parkings voor 
personenwagens worden niet tot de effectief bebouwde oppervlakte of 
technische installaties gerekend. 

Een eventuele bedrijfswoning kan niet op het gelijkvloers niveau voorzien 
worden. 

 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle aanleg van het 
plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen.  Hiertoe 
worden inrichtingsprincipes opgenomen met betrekking tot: 
- Het verplicht gebruik van duurzame en esthetisch 

verantwoorde materialen 
- De aanleg van onbebouwde zones grenzend aan de 

openbare ruimte, de groenbuffers en groenas 
- De aanleg van het openbaar domein 
Nadruk wordt gelegd op representatieve gevels langs de 
interne ontsluitingsweg omdat deze weg ook als langzaam 
verkeersverbinding dienst doet.  In achterliggende percelen 
wordt en representatief bedrijf nagestreefd, maar niet expliciet 
opgelegd.  De exploitatie van de bedrijven primeert hier op het 
imago van het bedrijf. 

Beeldkwaliteit van het 
bedrijventerrein 

Bouwhoogte 

De minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter. 

De maximale bouwhoogte wordt bepaald door: 
- Toepassing van de 45°-regel ten opzichte van de groenbuffer (art. 1.04) 

(hoogte van de gebouwen is max. gelijk aan de afstand tot de grenzen) 
- Een maximale bouwhoogte van 10 m (max. 3 bouwlagen) 
Voor bijzondere constructies eigen aan productieprocessen of geldende 
verplichtingen die voorvloeien uit verordenende regelgeving terzake mag 
een hogere hoogte gehanteerd worden, voor zover ze niet meer dan 10 % 
van de bebouwde oppervlakte innemen. 

Ondergrondse of gedeeltelijk verzonken bouwvolumes zijn toegelaten. 

De aansluiting of koppeling van een op te richten gebouw aan een gebouw 
op het aanpalende perceel dient op een harmonieuze manier te gebeuren. 

Dakvorm 
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De dakvorm is vrij. 

Materiaalgebruik 

De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. 

Ten aanzien van de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) en de 
Loenhoutseweg – N144 gelden volgende bijkomende voorwaarden: 
- Enkel representatieve gevelmaterialen zijn toegelaten 
- Grote blinde geveloppervlakken moeten voorkomen worden 

   Parkeervoorzieningen 

Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven. 
Parkeervoorzieningen mogen eveneens in ondergrondse bouwvolumes 
gerealiseerd worden. 

 In kader van het integraal waterbeheer wordt in de 
voorschriften specifieke aandacht gegeven aan de 
voorschriften die het waterbergend vermogen op de 
bedrijfspercelen en van het bedrijventerrein als geheel moeten 
vrijwaren (vb. verhardingen, infiltratiemogelijkheden…)  De 
sectorale regelgeving terzake dient toegepast en kan leiden tot 
bijkomende voorwaarden bij de stedenbouwkundige 
vergunning. 

Aandacht voor waterbeheersing Verhardingen en terreinaanleg 

De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater 
de mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de 
ondergrond door afleiding van het hemelwater naar de onverharde delen of 
door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit andere 
regelgeving niet is toegestaan. 

Onbebouwde zones die grenzen aan de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) 
en de Loenhoutseweg – N144 worden aangelegd als een verzorgde 
tuinstrook.  Dit is een stuk grond met een verzorgde aanleg, welke 
overwegend bestaat uit gazon en wordt aangevuld met bomen, struiken en 
bloemen. 
Onbebouwde zones die grenzen aan de zone voor groenbuffer (art. 1.04) of 
aan de zone voor waterloop (art. 1.05) - Kathelijne beek dienen als groene 
ruimte aangelegd te worden.  In deze ruimte wordt een ecologische en 
natuurlijke ontwikkeling vooropgesteld.  De groenaanplantingen dienen te 
gebeuren met streekeigen beplanting.  Naast gazon dienen deze overwegend 
te bestaan uit hoogstammen en struiken. 

Afsluitingen zijn toegelaten en mogen bestaan uit palen met draadwerk, al 
dan niet begroeid met klimplanten, levende hagen uit streekeigen beplanting 
of ijzerwerk met een maximale hoogte van 2,60 meter.  De afsluitingen 
worden op de perceelsgrens geplaatst. 

Waterhuishouding 

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor afvoer van 
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oppervlakte- en afvalwater op het perceel is verplicht. 

Oppervlaktewater dient te infiltreren in de bodem of opgevangen te worden 
in waterbuffers.  Het buffervolume van de infiltratievoorzieningen dient in 
verhouding te staan tot het infiltratiedebied en de grondoppervlakte.  Indien 
het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille van hoge 
grondwaterstanden, een te klein doorlatenheidsfactor van de bodem of 
omwille van vigerende regelgeving, mag het vertraagd worden via een 
afvoerbegrenzer. 

Regenwaters van verhardingen waar mogelijks bezoedeling voorkomt, 
ondergaan eerst de nodige filtering overeenkomstig de vigerende 
regelgeving. 

Vuile waters worden in de afvalwaterriool geloosd na de nodige 
behandeling overeenkomstig de vigerende regelgeving. 

Bij het afleveren van een verkavelingsvergunning en/of stedenbouwkundige 
vergunning en/of milieuvergunning kunnen er bijkomende voorwaarden 
worden opgelegd in functie van de waterhuishouding binnen het gebied. 

 Aanleg van bijkomende wegenis in functie van verkavelingen 
dient mogelijk te zijn.  Alle bijkomende ontsluitingen dienen 
zicht te richten naar de hoofdontsluiting van het lokaal 
bedrijventerrein (zoals vastgelegd in art. 1.07). 

Bijkomende ontsluitingen gericht op 
de hoofdontsluiting. 

Ontsluiting en wegenis 

In functie van een verkaveling van de zone kan bijkomende wegenis worden 
aangelegd. 

 Het gebied heeft als bestemming gemengd lokaal 
bedrijventerrein.  Het bedrijventerrein wordt behouden voor 
uitbreidingen van de veiling, voor veilinggerelateerde 
bedrijven en voor overige lokale bedrijven (zowel bestaande, 
de herlocalisatie van –zonevreemde- bedrijven als nieuwe 
bedrijven). 
Agrarisch of agrarisch verwante bedrijven (zoals 
mestverwerkingsbedrijven), kantoren, kleinhandel en 
transport- en distributiebedrijven worden niet toegelaten in 
deze zone.  Voor deze bedrijven wordt elders in de gemeente 
ruimte voorzien. 
Per bedrijf kan er één bedrijfswoning voorzien worden.  Deze 
woning dient geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
gerealiseerd worden. 
Daarnaast kunnen er, in het gebouw of op het perceel, ruimten 
voor complementaire functies (administratie, 
researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen zoals 
kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…, technische 
ruimten…) en voorzieningen betreffende milieuhygiëne, 

Lokaal bedrijventerrein, 
complementair aan specifieke 
bedrijfslocaties elders in de 
gemeente. 

Reservatie voor veilinggerelateerde 
bedrijven. 

^êí=NKMO içâ~~ä=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=íóéÉ=ff=
§1.  Dit gebied is bestemd voor de uitbreiding van de veiling, de vestiging 
van veiling gerelateerde bedrijven en voor de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein van lokaal belang en de hierbij horende verharde of groene 
(openbare) ruimten, groenbuffers en gemeenschappelijke voorzieningen. 

Het bedrijventerrein is bestemd voor de uitbreiding van de veiling, 
herlocalisatie van zonevreemde lokale bedrijven en voor nieuwe bedrijven 
met één van de volgende hoofdactiviteiten: 
- Vervaardiging van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van de 

omliggende landbouwgebieden en via de veiling verhandeld worden 
- Groothandel in voedingsmiddelen 
- Productie, verwerking en/of recyclage van goederen 
- Bouwnijverheid en de hieraan verbonden opslagactiviteiten 
Naast bedrijfspercelen voor voornoemde bedrijven kunnen in 
ondergeschikte orde delen van het bedrijventerrein ingenomen worden door: 
- Bedrijven die ruimte aanbieden (vb. vergaderzalen, onthaal, 

LB - II 
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waterbeheersing, veiligheid… horende bij het bedrijf voorzien 
worden.  En dit voor zover de oppervlakte ondergeschikt is 
aan de hoofdactiviteit van het bedrijf. 

Delen van het bedrijventerrein kunnen ingenomen worden 
door bedrijven die Bedrijven die ruimte aanbieden (vb. 
vergaderzalen, onthaal, administratie, stockage, servers…) die 
anders individueel per bedrijf voorzien dienen te worden, voor 
openbare nutsvoorzieningen (elektriciteitscabines…), 
gemeenschappelijke blusvijvers, retentiebekkens, 
parkeervoorzieningen…  Deze kunnen slechts een 
ondergeschikt deel van het bedrijventerrein beslaan. 

Voor de bestaande bebouwing binnen de zone (voormalige 
boerderij) wordt een overgangsbepaling voorzien. 

 

administratie, stockage, servers…) die anders individueel per bedrijf 
voorzien dienen te worden 

- Gemeenschappelijke blusvijvers en retentiebekkens 
- Gemeenschappelijke parkeervoorzieningen 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Louter kantoren 
- Louter kleinhandel 
- Transport- en distributiebedrijven 
- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  
- Agrarische bedrijven (land-, tuin- of bosbouw, veeteelt of 

serrebedrijven) 
- Mestverwerkingsbedrijven 
Op de bedrijfspercelen zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie volgende 
nevenactiviteiten toegelaten: 

- Eén bedrijfswoning per bedrijf, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
en met een maximaal volume van 1.000 m³, of 1.250 m³ in geval van 
bewoning door meer dan één met het bedrijf verbonden gezin. 

- Ruimten en functies complementair aan de hoofdactiviteit van het 
bedrijf.  Deze complementaire functies kunnen betrekking hebben op 
administratie, researchfaciliteiten, demonstratieruimten, sociale lokalen 
(kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…), technische ruimten…  De 
vloeroppervlakte dient beperkt te blijven tot maximum 25% van de 
vloeroppervlakte van de hoofdfunctie. 

- Voorzieningen op het gebied van milieuhygiëne, waterbeheersing, 
veiligheid… horende bij het bedrijf. 

- Kleinschalige openbare nutsvoorzieningen (zoals elektriciteitscabines) 
Aan de bestaande gebouwen op de percelen 116k en 117f kunnen ten allen 
tijden instandhoudings- en renovatiewerken uitgevoerd worden.  Uitbreiden 
en herbouwen van deze gebouwen is in deze zone niet mogelijk, tenzij in 
functie van bovenstaande bestemming. 

 Om het lokaal karakter van het bedrijventerrein te 
benadrukken wordt er geopteerd om een indeling met kleine 
percelen of units (bedrijfsverzamelgebouwen) voorop te 
stellen. 

Het lokaal bedrijventerrein type II wordt ontwikkeld voor die 
bedrijven die naar schaal niet meer verenigbaar zijn met de 
bebouwde omgeving (groter dan 1.000 m²), maar die nog geen 
regionaal karakter hebben.  Daarom wordt er een bovengrens 
opgelegd van 2.500 m² per perceel.  Om de toekomstige groei 

Lokaal karakter van het 
bedrijventerrein. 

Uitbreidingsmogelijkheden Veiling 
garanderen. 

Uitbreidingsmogelijkheden 
bestaande hout- en platenhandel 
Janssens garanderen. 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 1.000 m², de 
maximale perceelsoppervlakte 2.500 m². 

Hetzelfde bedrijf kan maximaal twee percelen samenvoegen. 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor: 
4) percelen met bedrijfsverzamelgebouwen 
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van bedrijven te kunnen opvangen wordt het samenvoegen 
van percelen toegelaten.  Dit kan maximaal aanleiding geven 
tot een bedrijfsperceel van 5.000 m², wat als bovengrens van 
een lokaal bedrijventerrein kan aanschouwd worden. 

Uitzonderingen hierop worden gegeven aan de veiling en aan 
de bestaande hout- en platenhandel Janssens langs de 
Loenhoutseweg (N144). 
Aan de Veiling worden maximale 
ontwikkelingsmogelijkheden gegeven in relatie tot de 
afbakening van een concentratiegebied voor serres rond 
Hoogstraten.  Er kan namelijk vermoed worden dat de vraag 
voor de veiling in de toekomst zal toenemen.  Er worden geen 
beperkingen opgelegd naar percelering omdat de 
ontwikkelingen van de veiling op het moment onduidelijk zijn 
(naar aard van gebouwen, naar infrastructuur…). 
De hout- en platenhandel Janssens is behoorlijk vergund 
bedrijf dat reeds 20 jaar op deze locatie gevestigd is.  Op het 
moment neemt het bedrijf ca. 10.000 m² in beslag.  Op termijn 
wenst dit bedrijf uit te breiden met opslagruimte (zowel 
overdekt als in open lucht), een productiehal, parking  en 
kantoorruimte.  Hiervoor zou ze op lange termijn een 
verdubbeling van de huidige bedrijfsruimte realiseren.  Voor 
het bedrijf wordt de maximale perceelsoppervlakte beperkt tot 
20.000m². 

5) een beperkt aantal percelen, die omwille van de globale inrichting van 
het bedrijventerrein, een kleinere oppervlakte krijgen 

6) percelen bestemd voor de uitbreiding van de Veiling 
7) percelen bestemd voor de uitbreiding van de bestaande hout- en 

platenhandel Janssens, met een beperking tot max. 20.000 m² 

   Bebouwing en constructies 

Parkeervoorzieningen 

Verhardingen en terreinaanleg 

Waterhuishouding 

Ontsluiting en wegenis 

Zie onder 1.01: Hier worden dezelfde normen gehanteerd als voor het lokaal 
bedrijventerrein type 1.  In deze toelichtingstabel worden deze voorschriften 
niet meer herhaald. 

 Het gebied heeft als bestemming kleinhandelszone.  Het 
terrein wordt ontwikkeld in functie van de herlokalisatie van 
bestaande (zonevreemde) kleinhandelszaken of de opvang van 
nieuwe kleinhandelszaken.  Deze zaken moeten de schaal van 
het centrum overschrijden. 
Alle andere bedrijvigheid wordt uitgesloten in deze zone. 

Lokaal bedrijventerrein, 
complementair aan specifieke 
bedrijfslocaties elders in de 
gemeente. 

Reservatie voor 

^êí=NKMP péÉÅáÑáÉâ=äçâ~~ä=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåW=
âäÉáåÜ~åÇÉäëòçåÉ=

§1.  Dit gebied is bestemd voor de herlocalisatie en vestiging van 
kleinhandelszaken met een verkoopsoppervlakte van min. 1.000 m² en max. 

KH 
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Per kleinhandelszaak kan er één bedrijfswoning voorzien 
worden.  Deze woning dient geïncorporeerd in het 
hoofdgebouw gerealiseerd worden. 
Daarnaast kunnen er, in het gebouw of op het perceel, ruimten 
voor complementaire functies (administratie, sociale lokalen 
zoals kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…, technische 
ruimten…) en voorzieningen op het gebied van milieuhygiëne, 
waterbeheersing, veiligheid… horende bij de kleinhandelszaak 
voorzien worden.  En dit voor zover de oppervlakte 
ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van de 
kleinhandelszaak. 

Delen van de kleinhandelzone kunnen ingenomen worden 
voor openbare nutsvoorzieningen (elektriciteitscabines…), 
gemeenschappelijke blusvijvers, retentiebekkens, 
parkeervoorzieningen…  Deze kunnen echter slechts een 
ondergeschikt deel van de kleinhandelszone beslaan. 

Voor de bestaande bebouwing binnen de zone (woningen, 
bedrijfsgebouwen) wordt een overgangsbepaling voorzien. 

kleinhandelsactiviteiten. 3.500 m² en de hierbij horende verharde of groene ruimten, groenbuffers en 
gemeenschappelijke voorzieningen. 

Naast percelen voor kleinhandelszaken kunnen in ondergeschikte orde delen 
van het terrein ingenomen worden door: 
- Gemeenschappelijke blusvijvers en retentiebekkens 
- Gemeenschappelijke parkeervoorzieningen 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Louter kantoren 
- Bouwbedrijven 
- Productie, verwerking en/of recyclage van goederen 
- Transport- en distributiebedrijven 
- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
- Agrarische bedrijven (land-, tuin- of bosbouw, veeteelt of 

serrebedrijven) 
- Mestverwerkingsbedrijven 
Op de bedrijfspercelen zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie volgende 
nevenactiviteiten toegelaten: 

- Eén bedrijfswoning per kleinhandelszaak, geïncorporeerd in het 
hoofdgebouw en met een maximaal volume van 1.000 m³, of 1.250 m³ 
in geval van bewoning door meer dan één met de kleinhandelszaak 
verbonden gezin. 

- Ruimten en functies complementair aan de hoofdactiviteit van de 
kleinhandelszaak.  Deze complementaire functies kunnen betrekking 
hebben op administratie, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair, 
verpozingruimte…), technische ruimten…  De vloeroppervlakte dient 
beperkt te blijven tot maximum 25% van de vloeroppervlakte van de 
hoofdfunctie. 

- Voorzieningen op het gebied van milieuhygiëne, waterbeheersing, 
veiligheid… horende bij de kleinhandelszaak. 

- Kleinschalige nutsvoorzieningen (zoals elektriciteitscabines) 
Aan de bestaande gebouwen op de percelen 101b kunnen ten allen tijden 
instandhoudings- en renovatiewerken uitgevoerd worden.  Uitbreiden en 
herbouwen van deze gebouwen is in deze zone niet mogelijk, tenzij in 
functie van bovenstaande bestemming. 

 Minimale percelen worden opgelegd om te vermijden dat 
kleinhandelszaken die verweven in het woongebied kunnen 
voorkomen zich in de kleinhandelszone kunnen vestigen. 

Grote percelen zijn nodig in functie van de vooropgestelde 

Lokaal en centrumoverschrijdend 
karakter van de kleinhandelszone. 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De minimale perceelsoppervlakte per kleinhandelszaak bedraagt 2000 m². 
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minimale en maximale verkoopsoppervlakte, toelevering, 
opslag en benodigde parkeervoorzieningen. 

Percelen kunnen samengevoegd worden in functie van de vooropgestelde 
maximale verkoopsoppervlakte en de nodige ruimte om de minimale 
parkeervoorzieningen te realiseren. 

  Beeldkwaliteit van de 
kleinhandelszone. 

Bebouwing en constructies 

Plaatsing van de gebouwen 

De gebouwen dienen gegroepeerd te worden (gekoppeld of aaneengesloten 
bebouwing). 

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald 
door de grootste te respecteren afstand die voor het betreffende perceel van 
toepassing zijn: 
- min. 5 m ten aanzien van de groenbuffer zoals aangegeven onder art. 

1.04 op het bestemmingsplan 
- min. een afstand gelijk aan de hoogte van de gevel 
- min. 8 m tav de Sint-Lenaartseweg – N115 
Ten opzichte van de perceelsgrenzen binnen de zone gelden volgende 
bouwvrije afstanden: 
- 0 m bij gekoppelde bebouwing 
- min. 4 m aan de zijden waar geen gekoppelde bebouwing wordt 

toegepast 
- min. 10 m en max. 15 ten aanzien van de interne ontsluitingswegen in 

het bedrijventerrein 
   Per kleinhandelszaak dient de verhouding effectief bebouwde oppervlakte 

(incl. technische installaties) ten opzichte van de totale bebouwbare 
oppervlakte van het perceel minimaal 35% te bedragen.  Parkings voor 
personenwagens worden niet tot de effectief bebouwde oppervlakte of 
technische installaties gerekend. 

Een eventuele bedrijfswoning kan niet op het gelijkvloerse niveau voorzien 
worden. 

Bouwhoogte 

De minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter. 

De maximale bouwhoogte wordt bepaald door: 
- Toepassing van de 45°-regel ten opzichte van het woongebied in de 

Sint-Lenaartseweg 
(hoogte van de gebouwen is max. gelijk aan de afstand tot de grenzen) 

- Een maximale bouwhoogte van 10 m (max. 3 bouwlagen) 
De aansluiting of koppeling van een op te richten gebouw aan een gebouw 
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op het aanpalende perceel dient op een harmonieuze manier te gebeuren. 

Dakvorm 

De dakvorm is vrij. 

Materiaalgebruik 

De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. 

Ten aanzien van de Sint-Lenaartseweg – N115 gelden volgende bijkomende 
voorwaarden: 
- Enkel representatieve gevelmaterialen zijn toegelaten 
- Grote blinde geveloppervlakken moeten voorkomen worden 

 De parkeerproblematiek van de kleinhandelszaken mag niet 
afgewimpeld worden op het openbaar domein of op de rest 
van het lokaal bedrijventerrein.  Om dit te vermijden wordt er 
aan de realisatie van een kleinhandelzaak een minimaal aantal 
te realiseren parkeerplaatsen gekoppeld. 

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de 
selectie van de Sint-Lenaartseweg – N115 als secundaire weg 
type III (nadruk op openbaar vervoer en langzaam verkeer).  
Dit houdt in dat verplaatsingen naar de kleinhandelszone via 
het openbaar vervoer dienen gestimuleerd te worden.  Het 
opleggen van een maximaal aantal parkeerplaatsen is hiervoor 
aangewezen. 

Rekening houdend met een duurzaam ruimtegebruik wordt de 
realisatie van het parkeerterrein vrijgehouden.  Zo kunnen de 
parkeerplaatsen zowel op de begane grond, ondergronds of op 
de dakverdieping gerealiseerd worden. 

Tevens wordt voorzien dat meerdere handelszaken hun 
parkeerterrein kunnen bundelen.  Dit geeft het voordeel dat 
handelszaken met een lagere bezoekersaantal hun 
parkeervoorzieningen kunnen bundelen met handelszaken die 
een hoger bezoekersaantal genereren. 

Minimaal en maximaal aantal te 
voorziene parkeerplaatsen. 

Groeperen van parkeerplaatsen. 

Parkeervoorzieningen 

Per vestiging dienen er min. 25 parkeerplaatsen voorzien te worden per 
1.000 m² verkoopsoppervlakte, met een maximum van 150 parkeerplaatsen 
per handelsvestiging.  De parkeerterreinen worden aangelegd op het terrein, 
ondergronds of op het dak van het gebouw. 

Indien het parkeerterrein op de begane grond wordt aangelegd dan dient er 
per parkeerplaats een gemiddelde oppervlakte voorzien te worden van 20 m² 
per auto.  Per 100 m² parkeerterrein dient er min. 1 streekeigen 
hoogstammige boom worden aangeplant. 

De parkeerterreinen van verschillende kleinhandelsbedrijven moeten 
gebundeld worden.  Er moet steeds voldaan zijn aan het minimaal 
vooropgestelde aantal parkeerplaatsen. 

 In kader van het integraal waterbeheer wordt in de 
voorschriften specifieke aandacht gegeven aan de 
voorschriften die het waterbergend vermogen op de 
bedrijfspercelen en van het bedrijventerrein als geheel moeten 
vrijwaren (vb. verhardingen, infiltratiemogelijkheden…)  De 
sectorale regelgeving terzake dient toegepast en kan leiden tot 

Aandacht voor waterbeheersing Verhardingen en terreinaanleg 

Waterhuishouding 

Zie onder 1.01: Hier worden dezelfde normen gehanteerd als voor het lokaal 
bedrijventerrein type 1.  In deze toelichtingstabel worden deze voorschriften 
niet meer herhaald. 
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bijkomende voorwaarden bij de stedenbouwkundige 
vergunning. 

 Om de verkeersveiligheid langs de invalswegen naar het 
kleinstedelijk gebied Hoogstraten zo hoog mogelijk te maken 
dient vermeden te worden dat alle kleinhandelszaken 
rechtstreeks op deze wegen worden ontsloten.  Daar waar 
meerdere handelszaken voorkomen dienen de ontsluitingen 
beperkt te worden.  De ontsluiting voor de kleinhandelszaken 
langs de Sint-Lenaartseweg – N115 dient in eerste instantie te 
verlopen via de ontsluitingsweg van het lokaal 
bedrijventerrein.  Per cluster van kleinhandelszaken kan 
maximaal één bijkomende ontsluiting voorzien worden naar 
de Sint-Lenaartseweg. 

Slechts één ontsluiting per zone 
rechtstreeks gelinkt op Sint-
Lenaartseweg. 

Ontsluiting en wegenis 

De ontsluiting dient in overeenstemming te zijn met de selectie van de 
wegen.  Er kan maximaal één ontsluiting per zone rechtstreeks aangesloten 
worden op Sint-Lenaartseweg – N115. 

 De buffers hebben tot doel om de woonkwaliteit in de 
Heuvelstraat te garanderen.  Hiertoe moeten de buffers over de 
aangegeven breedte, waar mogelijk aangelegd worden met 
dichte begroeiing van streekeigen groen.  Eventueel kan 
voorzien worden in taluds. 
Op een aantal plaatsen kan de buffer echter niet volledig als 
dicht groenscherm worden aangelegd omdat de buffer 
samenvalt met de waterloop of omdat er waterbergingswerken 
dienen uitgevoerd te worden.  In de zones zal een minimale 
buffer van 5 meter worden opgelegd. 

Deze buffer kan deels mee gebruikt worden voor 
waterbeheersingswerken (oa. ruimte bieden voor meandering 
Kathelijne beek, aanleg van natuurlijke oevers, mogelijkheden 
voor waterbuffering….)  Het functioneren als buffer primeert 
en moet steeds gegarandeerd blijven. 
Binnen het plangebied zal voorzien worden in een 
retentiebekken ter hoogte van het perceel 90g.  Hier zal de 
groenbuffer breder worden ingetekend. 

Er worden geen buffers voorzien ten aanzien van de veiling, 
het bestaande regionaal bedrijventerrein de Kluis, 
Loenhoutseweg en Sint-Lenaartseweg aangezien hier geen 
andere functies gebufferd moeten worden en de aanleg van 
een buffer zou leiden tot verlies van benutbare oppervlakte 
voor bedrijven.  Voorwaarde is wel dat een hoge 
beeldwaarden t.o.v. Loenhoutseweg en Sint-Lenaartseweg 
wordt bekomen. 

Garantie voldoende 
woonomgevingskwaliteit 

Ruimte voor 
waterbeheersingswerken 

^êí=NKMQ wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=
§1.  Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee 
bestemmingen.  Het is een zone bestemd voor groen en visuele en 
geluidsbuffering. 

Binnen deze buffer zijn volgende constructies toegelaten, voor zover 
geïncorporeerd in een overwegend groen omgevingsaanleg: 
- Aanleg en inrichting van taluds 
- Handelingen en activiteiten (vb. reliëfwijziging) noodzakelijk voor de 

uitbouw van een maximale bergingscapaciteit voor de 
waterhuishouding van het bedrijventerrein 

- (her)inrichting van de waterloop in functie van ecologische 
verbindingen (hermeandering, ontwikkeling van natuurlijke 
oeverzones…), de veiligheid, het beheer, en de afvoer en buffering van 
hemelwater. 

- Eventuele plaatselijke doorsteken van wegenis naar de Heuvelstraat 
t.b.v. een langzaam verkeersverbinding en/of noodontsluiting in geval 
van calamiteiten, ontsluiting van de gebouwen op het perceel 116k en 
117f, voor zolang de nabestemming niet is ingegaan, met een maximale 
breedte van 4 meter. 

§2.  De buffer wordt over de volledige zone aangelegd tenzij deze 
samenvalt met de zone voor waterloop of er waterbergingswerken dienen 
voorzien te worden.  In dat geval dient de groenbuffer met een minimale 
breedte van 5 m aangelegd te worden.  Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de wettelijk voorziene ruimingszones van de Kathelijne beek. 

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

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

  Realisatie van de buffer §3.  De buffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.  Hij wordt aangelegd 
en beheerd door de terreinbeheerder of door de individuele bedrijven die 
niet onder het terreinbeheer vallen. 

De groenaanleg moet gerealiseerd worden ten laatste in het eerstvolgende 
plantseizoen volgend op de datum van de voltooiing van de 
infrastructuurwerken bepaald in de verkavelingsvergunning of 
stedenbouwkundige vergunning bij toepassing van art. 1.01; 1.02 of 1.03 

 

 

(Symbolisch) 

Symbolische weergave van de ligging van de waterloop. 

Omwille van het waterbergend belang moet de Kathelijne 
beek zoveel mogelijk als open waterloop behouden blijven.  In 
functie van meandering en waterbuffering kan de exacte 
ligging enigszins variëren. 

 ^êí=NKMR wçåÉ=îççê=ï~íÉêäççé==
Eh~íÜÉäáàåÉ=ÄÉÉâF=

§1.  Deze lijn duidt symbolisch de ligging aan van de waterloop Kathelijne 
beek.   Daar waar de waterloop door de bufferzone loopt, zoals vastgelegd 
in art. 1.04,  kan de waterloop verplaatst worden in functie van de aanleg 
van de groenbuffer en voor zover rekening wordt gehouden met de wettelijk 
voorziene ruimingszones van de Kathelijne beek. 

 

 

(in overdruk) 

Bouwvrije zone die gebruikt wordt als ruimingszone voor de 
waterloop. 

Na verlegging van de waterloop komt deze bouwvrije zone te 
vervallen voor de delen van de oorspronkelijke locatie van de 
waterloop. 

Enkel handelingen, werken, 
constructies in functie van de 
waterloop. 

^êí=NKMS _çìïîêáàÉ=òçåÉ=ä~åÖë=ï~íÉêäççé=
§1.  Deze zone is bestemd voor het natuurlijk verloop van en het uitvoeren 
van ruimings- en onderhoudswerken aan de waterloop Kathelijne beek. 

§2.  In de zone zijn alle constructies en werken toegelaten noodzakelijk 
voor de inrichting (hermeandering, ontwikkeling van natuurlijke 
oeverzones…) de veiligheid, het beheer en de afvoer en buffering van 
hemelwater. 

§3.  Indien de waterloop Kathelijne beek verlegd wordt in functie van de 
voorziene reservatiestrook voor het verleggen van de waterloop (art. 1.07), 
dan komt de bouwvrije zone op de oorspronkelijke locatie van de waterloop 
te vervallen. 
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(in overdruk) 

Voorzien in de mogelijkheid om, na herlokalisatie van de 
residentiële woning (voormalig landbouwbedrijf), de 
Kathelijne beek te verleggen in de bufferzone zodat de 
inrichting van het voorziene bedrijventerrein meer optimaal 
kan gebeuren. 

 ^êí=NKMT oÉëÉêî~íáÉ=îççê=îÉêäÉÖÖÉå=ï~íÉêäççé=
§1.  Deze zone is bestemd om de bestaande waterloop Kathelijne beek te 
verleggen in functie van het optimaal ruimtegebruik op het lokaal 
bedrijventerrein. 

§2.  Van het moment dat de waterloop is verlegd zijn de bepalingen van art. 
1.06 §1 en 2 van toepassing. 

 De zone is bestemd voor het vastleggen en de (her)aanleg van 
de hoofdontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein met 
bijhorende infrastructuur zoals fietspaden, straatmeubilair, 
nutsleidingen, groenvoorzieningen… 

De rooilijn van de ontsluitingsweg wordt vastgelegd op 14 
meter. 

Enkel handelingen, werken, 
constructies in functie van de weg. 

^êí=NKMU låíëäìáíáåÖëïÉÖ=
Deze zone is bestemd voor de (her)aanleg van de ontsluitingsweg van het 
lokaal bedrijventerrein. 

De minimale breedte tussen de rooilijn bedraagt 14 meter.  Op het einde van 
de ontsluitingsweg dient een keerpunt aangelegd te worden met een 
minimale binnenstraal van 8 m. 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen – waarvan volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van de lokale weg 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse 

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

 
 
(Symbolisch) 

Voorzien in de aanleg van een verbindingsweg tussen het 
lokaal bedrijventerrein en de veiling in functie van de binding 
tussen de veiling gerelateerde bedrijven en de ontsluiting van 
Veiling naar Sint Lenaartseweg. 

Deze bijkomende weg kan ook gebruikt worden als 
ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein in geval van 
calamiteiten. 

De rooilijn van de ontsluitingsweg wordt vastgelegd op 14 
meter. 

Enkel handelingen, werken, 
constructies in functie van de weg. 

^êí=NKMV qÉ=êÉ~äáëÉêÉå=îÉêÄáåÇáåÖëïÉÖ=
Deze zone is bestemd voor de (her)aanleg van de verbindingsweg tussen de 
ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein en de veiling. 

De lijn is een symbolische weergave van de ligging van deze 
verbindingsweg.  De weg mag verlegd worden in functie van de inrichting 
van de zone voor lokale bedrijven, maar dient steeds een rechtstreekse 
verbinding te maken tussen de ontsluitingsweg van het lokaal 
bedrijventerrein en de veiling. 

De minimale breedte tussen de rooilijn bedraagt 14 meter. 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen – waarvan volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 
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1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van de lokale weg 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse 

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

 
 
(Symbolisch) 

Voorzien in de aanleg van een langzaam verkeersverbinding 
tussen de Heuvelstraat en de ontsluitingsweg van het lokaal 
bedrijventerrein.  Op deze manier wordt er een optimale 
langzaam verkeersverbinding gerealiseerd met het 
woongebied van het kleinstedelijk gebied.  Heuvelstraat en 
Katelijnestraat worden in het provinciaal fietsroutenetwerk 
geselecteerd als een onderdeel van het functioneel 
fietsroutenetwerk. 

Om ook als noodtoegang dienstig te kunnen zijn wordt de 
rooilijn van de langzaam verkeersverbinding op minimaal 4 
meter vastgelegd. 

Enkel handelingen, werken, 
constructies in functie van de weg. 

^êí=NKNM qÉ=êÉ~äáëÉêÉå=ä~åÖò~~ã=
îÉêâÉÉêëîÉêÄáåÇáåÖ=

Deze zone is bestemd voor de aanleg van een langzaam verkeersverbinding 
tussen de lokale weg Heuvelstraat en de lokale ontsluitingsweg van het 
lokaal bedrijventerrein. 

De lijn is een symbolische weergave van de ligging van deze verbinding.  
De verbinding mag verlegd worden in functie van de inrichting van de zone 
voor lokale bedrijven en bijzonder woongebied. 

De weg is hoofdzakelijk bestemd voor langzaam verkeer en hulpdiensten. 

De langzaam verkeersverbinding dient voorzien te zijn van een minimale 
breedte van 4 meter, hiervan mag slechts 2 meter effectief verhard worden, 
de zijstroken dienen aangelegd te worden in overrijdbare grasstroken. 

 

(symbolisch) 

De mogelijkheden om rechtstreeks aan te sluiten op een 
voorliggende openbare weg moet in overeenstemming zijn 
met de categorisering van deze weg.  Zo is Loenhoutseweg 
(N144) geselecteerd als primaire weg type II en Sint-
Lenaartseweg (N115) als secundaire type III.  Bij voorkeur 
wordt per zone slechts één rechtstreekse toegang voorzien 
naar deze wegen. 

Beperken van het aantal toegangen 
ten aanzien van voorliggende 
openbare wegenis. 

^êí=NKNN fåÇáÅ~íáÉîÉ=òçåÉ=îççê=íçÉÖ~åÖ=
Deze zone geeft indicatief aan waar en hoeveel toegangen er mogen 
gerealiseerd worden ten aanzien van de voorliggende openbare weg. 
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^oq=OK wlkb=sllo=tlkbk=ebrsbipqo^^q= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977, gewijzigd door BVR dd 22/12/1994: 
- Agrarisch gebieden (0900) 
- Ambachtelijke bedrijven en KMO’s (1100) 
- Woongebieden met landelijk karakter (0102) 
- Bufferzone (0600) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 De bestaande woningen en tussenliggende restpercelen krijgen 
een bestemming als bijzonder woongebied, bedoeld voor 
ééngezinswoningen.  Bedrijfsgebouwen voor 
productiebedrijvigheid zijn niet toegelaten, aangezien deze 
zich op het nabij voorziene lokaal bedrijventerrein kan 
situeren, en in het bijzonder woongebied onvoldoende 
bufferingsmaatregelen t.o.v. aanpalende woningen kunnen 
voorzien worden.  Ook landbouwbedrijfsgebouwen zijn niet 
toegelaten. 

Maximaal behoudt bestaande 
woningen 

Behoud van voldoende 
woonomgevingskwaliteit 

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

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

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

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

functie 
Bestaande bijgebouwen kunnen behouden blijven en ingeschakeld worden 
t.b.v. de beroepsuitoefening van de bewoners van bijhorende woning, 
voorzover dit gebeurt binnen het bestaand volume van de bijgebouwen en 
dit geen hinder veroorzaakt t.o.v. de woonomgeving. 

 Er wordt geen stedelijke verdichting nagestreefd.  Teneinde 
voldoende woonkwaliteit te kunnen garanderen in de 
omgeving van het bedrijventerrein, en aan te sluiten bij de 
bestaande bebouwingstypologie in de Heuvelstraat, worden 
ruime woonpercelen voorzien in een open bebouwing.  
Rekening houdend met de bestaande perceelsstructuur in de 
Heuvelstraat wordt een minimale kavelbreedte van 20 meter 
vooropgesteld.  Dit betekent dat er ca. 10 bijkomende 

Behoud van voldoende 
omgevingskwaliteit 

§2.  Inrichting 

Percelering 

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

Bebouwing en constructies 

Gekoppelde bebouwing op bestaande kavels die minder dan 15 meter breed 

BW 
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woningen in het plangebied kunnen gerealiseerd worden 
(waarvan één in een goedgekeurde verkaveling is gelegen) 

Gekoppelde bebouwing wordt enkel toegelaten op bestaande 
percelen die voor gekoppelde bebouwing werden verkaveld.  
Het betreft kavels met een kavelbreedte van minder dan 15 
meter en waar reeds een wachtgevel aanwezig is.  Het betreft 
in totaal 6 kavels, waarvan er nog 2 kunnen bebouwd worden. 

zijn en waar een wachtgevel voorzien is. 
Open bebouwing op alle andere bestaande kavels nieuwe kavels. 

Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 
- min. 12 m uit de as van de weg, behoudens bestaande toestand en voor 

zover niet geslagen door een rooilijn 
- min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens, behoudens bestaande 

toestand en de aansluiting op wachtgevels 
- Binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste 

kavelgrens bij percelen die minder dan 35 m diep zijn. 
Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 1 m van de 
perceelsgrens geplaatst, mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval 
van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 m.  Anders gelden de 
afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

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

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

De bestaande verkavelingen binnen het gebied blijven 
behouden en krijgen voorrang op de voorschriften van het 
RUP, tenzij ze komen te vervallen. 

Maximaal behoudt bestaande 
woningen 

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

Verbouwing, uitbreiding, heropbouw of nieuwbouw dient qua 
materiaalgebruik en architectuur te gebeuren in overeenstemming met het 
overheersende karakter en verschijningsvorm van de bestaande bebouwing 
langsheen dezelfde weg. 

Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één onderdakse 
bouwlaag. 

De dakvorm is vrij.  In geval van gekoppelde bebouwing dient de dakvorm 
op een harmonische manier aangesloten worden op het aanpalende gebouw. 

 Vanuit het oogpunt integraal waterbeheer wordt de te 
verharden oppervlakte beperkt en wordt het gebruik van 
waterdoorlatende materialen opgelegd. 

Verder dient de sectorale regelgeving terzake toegepast. 

Aandacht voor waterbeheersing Inrichting van het terrein 

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

 Behoud van de huidige Hondenclub Vrij op de huidige locatie 
zonder uitbreidingsmogelijkheden.  Bij stopzetting kan er op 
deze locatie steeds een nieuwe hondenclub komen.  Andere 
recreatieve activiteiten worden hier niet toegelaten.  Indien er 
zich geen hondenclubs meer aandienen dan krijgt de zone de 
bestemming bijzonder woongebied.  Vanaf dat moment is 
enkel nog deze bestemming van kracht en kunnen er ook geen 

Behoud huidige activiteiten en 
accommodatie. 

^êí=OKMO dÉÄáÉÇ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=ãÉí=
å~ÄÉëíÉããáåÖ=ÄáàòçåÇÉê=
ïççåÖÉÄáÉÇ=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud en de ontwikkeling van de 
hondenclub. 

 



 ARCADIS Gedas NV  
   
 

 april 2006 
Dossier: RUP nr. 17 De Meiren - Heuvelstraat Stad Hoogstraten Pagina 41 van 67 

nieuwe hondenclubs meer komen. 

Het betreft hoofdzakelijk een open terrein met 
opleidingsattributen.  Aan de rand van de terreinen kan er een 
kantine en/of clublokaal worden opgetrokken met een 
maximale grondoppervlakte van 100 m². 

Binnen de zone kan één gebouw of constructie opgericht worden, als 
kantine of clublokaal, met een maximale grondoppervlakte van 100 m². 

Indien de activiteiten van de hondenclub worden stopgezet dan kan er op 
deze locatie een nieuwe hondenclub worden ondergebracht.  Andere 
recreatieve activiteiten zijn hier niet mogelijk. 
Indien bij stopzetting van de huidige activiteiten, geen nieuwe hondenclub 
van de locatie gebruik maakt, dan gaat de nabestemming bijzonder 
woongebied in.  De voorschriften zoals vermeld in §2 komen dan te 
vervallen.  De voorschriften voor bijzonder woongebied zoals vastgelegd in 
art. 2.01 zijn van toepassing. 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies. 

Gebouwen of constructies mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 1 m 
van de perceelsgrens geplaatst, mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, 
in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 m. 

De bestaande gebouwen en constructies kunnen verbouwd of herbouwd 
worden op dezelfde plaats binnen het bestaand bouwvolume.  Bij 
nieuwbouw, uitbreiding op de huidige locatie of herbouwen op een 
gewijzigde plaats dient de grondoppervlakte beperkt te blijven tot maximaal 
100 m². 

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

De dakvorm is vrij. 

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

Verder dient de sectorale regelgeving ter zake toegepast. 

Aandacht voor waterbeheersing Inrichting van het terrein 

Max. 10 % van de totale oppervlakte mag verhard worden t.b.v. toegang, 
terras, paden…  De verharding dient aangelegd te worden in 
waterdoorlatende materialen. 

 Aan het voorschrift kunnen specifieke bepalingen gekoppeld 
worden om de overlast naar de aanpalende woningen tot een 
minimum te beperken (vb. manier van buffering) 

Aandacht voor 
woonomgevingskwaliteit. 

De zone dient afgeschermd te worden ten aanzien van de aanpalende 
woonpercelen met een streekeigen groenscherm van min. 2 meter breed. 

(1 en 2) 

 

Er wordt voorzien in een ontsluitingsweg tussen de bestaande 
woningen in de zone voor bijzonder woongebied voor de 
ontsluiting van de zone voor dagrecreatie en in het behoud van 

Enkel handelingen, werken, 
constructies in functie van de weg. 

^êí=OKMP mêáî~íÉ=ÇáÉåëíïÉÖ=

Deze zone is bestemd voor de ontsluiting van het gebied voor dagrecreatie 
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de bestaande ontsluitingsweg naar de gebouwen op de 
percelen 117f en 110b², welke nu binnen de zone voor lokaal 
bedrijventerrein type II komen te liggen.  De private 
dienstweg wordt enkel in functie van deze twee ontsluitingen 
gecreëerd en komen te vervallen indien de nabestemming of 
de vooropgestelde bestemming wordt gerealiseerd. 

De rooilijn van de private weg wordt vastgelegd op 3 meter.  
De delen die niet gebruikt worden als ontsluitingsweg of als 
bijzonder woongebied kunnen ingevuld worden als 
parkeerstrook of groenstrook. 

(1) en voor het instandhouden van de bestaande toegangsweg naar de 
gebouwen op de percelen 117f en 110b² (2) door het bijzonder woongebied. 

De dienstweg (1) dient behouden te blijven zolang dat de bestemming 
dagrecreatie, zoals bepaald in art. 2.02 blijft bestaan.  Van zodra de 
nabestemming van deze zone ingaat, vervalt de zone voor private dienstweg 
(1). 

De dienstweg (2) dient behouden te blijven zolang dat de gebouwen, 
gelegen in het gebied voor lokaal bedrijventerrein type II (conform art. 1.02) 
hun huidige functie behouden, en de bestemming van lokaal bedrijventerrein 
niet gerealiseerd is.  Van zodra de bestemming van lokaal bedrijventerrein 
gerealiseerd is, vervalt de zone voor private dienstweg (2). 

De rooilijn van de weg wordt vastgelegd op 3 meter.  De zone van het 
perceel die niet gebruikt wordt als private dienstweg of niet ingevuld wordt 
als bijzonder woongebied zoals bepaald in art. 2.01 kan worden ingericht als 
groen- en/of parkeerstrook. 
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^oq=PK wlkb=sllo=ilh^ib=tbd= Opgeheven voorschriften 
-  
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 De zone is bestemd voor de heraanleg van de Heuvelstraat als 
verblijfsstraat en langzaam verkeersverbinding met bijhorende 
infrastructuur zoals straatmeubilair en nutsleidingen. 

De rooilijn van de Heuvelstraat wordt op 9 meter gebracht 
zoals werd opgenomen in de bestaande verkavelingen. 

Enkel handelingen, werken, 
constructies in functie van de weg. 

Deze zone is bestemd voor de heraanleg van de Heuvelstraat. 

De weg dient voorzien te zijn van een minimale breedte van 9 meter. 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen – waarvan volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van de lokale weg 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse 

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

LW 
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^oq=QK wlkb=sllo=lmbk_^^o=krq= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977, gewijzigd door BVR dd 22/12/1994: 
- Ambachtelijke bedrijven en KMO’s (1100) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 De zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de 
bestaande elektriciteitscentrale. 

Behoudt elektriciteitscentrale. Het gebied is bestemd voor het behoud, de uitbreiding en de verdere 
ontwikkeling van de bestaande elektriciteitscentrale. T 
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^oq=RK qb=p`eo^mmbk=obpbos^qfbdb_fba= Opgeheven voorschriften 

KB dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.  Gewestplan Turnhout KB 
30/09/1977, gewijzigd door BVR dd 22/12/1994: 
- Reservatiedienstbaarheidsgebieden (1506) 
- Aan te leggen snelverkeersweg (150b) 
 

 Toelichting bij verordenend voorschrift Essentiële aspecten Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 

 

(in overdruk) 

Rekening houdend met de vooropgestelde omleiding voor 
doorgaand verkeer via Sint Lenaartseweg en 
Hinnenboomstraat, is het behoud van de reservatiestrook voor 
de aanleg van een omleidingsweg voor de N14 overbodig.  
Om het bedrijventerrein optimaal te kunnen gebruiken en om 
een directe relatie te kunnen leggen met de veiling en de 
bedrijven die hieraan gerelateerd zijn wordt de 
reservatiestrook geschrapt. 

 Het reservatiedienstbaarheidsgebied (Algemeen voorschrift bij het 
vastgesteld gewestplan Turnhout (KB 30/09/77), met als inhoud “de 
reservatiedienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden 
opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimte te 
reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze 
werken te beschermen of in stand te houden”, wordt opgeheven. 
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abbi=OW sboloabkbka=do^cfp`e=mi^k=

dbjorm=koK=NTW=ab=jbfobk=J=ebrsbipqo^^q=

Provincie Antwerpen 
Stad Hoogstraten 

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

 

 

 

Bart Antheunis 

  

 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Palmans Eduard 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

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

 
van ……………………. tot …………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Palmans Eduard 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Palmans Eduard 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 
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abbi=PW sboloabkbkab=pqbabk_lrthrkafdb=sllop`eofcqbk=

dbjorm=koK=NTW=ab=jbfobk=J=ebrsbipqo^^q=

Provincie Antwerpen 
Stad Hoogstraten 

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

 

 

 

Bart Antheunis 

  

 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Palmans Eduard 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

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

 
van ……………………. tot …………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Palmans Eduard 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogstraten 
 

in zitting van ………………………. 

De gemeentesecretaris 

 

 

 

Palmans Eduard 

 De burgemeester 

 

 

 

Van Aperen Arnold 
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^oq=NK wlkb=sllo=ilh^^i=_baofgsbkqboobfk=ab=jbfobk=

 

 

^êí=NKMN içâ~~ä=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=íóéÉ=f=

§1.  Dit gebied is bestemd voor een bedrijventerrein van lokaal belang en de hierbij horende verharde 
of groene (openbare) ruimten, groenbuffers en gemeenschappelijke voorzieningen. 

Het bedrijventerrein is bestemd voor de herlokalisatie van zonevreemde lokale bedrijven en voor 
de vestiging van nieuwe bedrijven met één van de volgende hoofdactiviteiten: 
- Productie, verwerking en/of recyclage van goederen 
- Bouwnijverheid en de hieraan verbonden opslagactiviteiten 

Naast bedrijfspercelen voor voornoemde bedrijven kunnen in ondergeschikte orde delen van het 
bedrijventerrein ingenomen worden door: 
- Bedrijven die ruimte aanbieden (vb. vergaderzalen, onthaal, administratie, stockage, 

servers…) die anders individueel per bedrijf voorzien dienen te worden. 
- Gemeenschappelijke blusvijvers en retentiebekkens 
- Gemeenschappelijke parkeervoorzieningen 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Louter kantoren 
- Louter kleinhandel 
- Transport- en distributiebedrijven 
- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  
- Agrarische bedrijven  

(land-, tuin- of bosbouw, veeteelt of serrebedrijven) 
- Mestverwerkingsbedrijven 

Op de bedrijfspercelen zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie volgende nevenactiviteiten 
toegelaten: 
- Eén bedrijfswoning per bedrijf, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw en met een maximaal 

volume van 1.000 m³, of 1.250 m³ in geval van bewoning door meer dan één met het bedrijf 
verbonden gezin. 

- Ruimten en functies complementair aan de hoofdactiviteit van het bedrijf.  Deze 
complementaire functies kunnen betrekking hebben op administratie, researchfaciliteiten, 
demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…), technische 
ruimten…  De vloeroppervlakte dient beperkt te blijven tot maximum 40% van de 
vloeroppervlakte van de hoofdfunctie. 

- Voorzieningen betreffende milieuhygiëne, waterbeheersing, veiligheid… horende bij het 
bedrijf. 

- Kleinschalige openbare nutsvoorzieningen (zoals elektriciteitscabines) 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De maximale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 1000 m². 

Hetzelfde bedrijf kan maximaal twee percelen samenvoegen. 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor percelen met bedrijfsverzamelgebouwen. 

LB - I 
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Bebouwing en constructies 

Plaatsing van de gebouwen 

Bedrijfsgebouwen dienen gegroepeerd te worden (gekoppeld of aaneengesloten bebouwing).  
Uitzonderingen kunnen enkel toegelaten worden als dit uitdrukkelijk gemotiveerd wordt op basis 
van veiligheid of omwille van verplichtingen die voortvloeien uit verordenende regelgeving 
terzake. 

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de grootste te 
respecteren afstand die voor het betreffende perceel van toepassing zijn: 
- min. 5 m ten aanzien van de groenbuffer zoals aangegeven onder art. 1.04 op het 

bestemmingsplan 
- min. een afstand gelijk aan de hoogte van de gevel 
- min. 8 m ten aanzien van de Loenhoutseweg – N144 

Ten opzichte van de perceelsgrenzen binnen de zone gelden volgende bouwvrije afstanden: 
- 0 m bij gekoppelde bebouwing 
- min. 4 m aan de zijden waar geen gekoppelde bebouwing wordt toegepast 
- min. 10 m en max. 15 ten aanzien van de interne ontsluitingswegen in het bedrijventerrein 

Per bedrijf dient de verhouding effectief bebouwde oppervlakte (incl. technische installaties) ten 
opzichte van de totale bebouwbare oppervlakte van het bedrijfsperceel minimaal 50% te 
bedragen.  Parkings voor personenwagens worden niet tot de effectief bebouwde oppervlakte of 
technische installaties gerekend. 

Een eventuele bedrijfswoning kan niet op het gelijkvloerse niveau voorzien worden. 

Bouwhoogte 

De minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter. 

De maximale bouwhoogte wordt bepaald door: 
- Toepassing van de 45°-regel ten opzichte van de groenbuffer (art. 1.04) (hoogte van de 

gebouwen is max. gelijk aan de afstand tot de grenzen) 
- Een maximale bouwhoogte van 10 m (max. 3 bouwlagen) 

Voor bijzondere constructies eigen aan productieprocessen of geldende verplichtingen die 
voorvloeien uit verordenende regelgeving terzake mag een hogere hoogte gehanteerd worden, 
voor zover ze niet meer dan 10 % van de bebouwde oppervlakte innemen. 

Ondergrondse of gedeeltelijk verzonken bouwvolumes zijn toegelaten. 

De aansluiting of koppeling van een op te richten gebouw aan een gebouw op het aanpalende 
perceel dient op een harmonieuze manier te gebeuren. 

Dakvorm 

De dakvorm is vrij. 

Materiaalgebruik 

De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. 

Ten aanzien van de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) en de Loenhoutseweg – N144 gelden 
volgende bijkomende voorwaarden: 
- Enkel representatieve gevelmaterialen zijn toegelaten 
- Grote blinde geveloppervlakken moeten voorkomen worden 



 ARCADIS Gedas NV   
   
 

april 2006  
Pagina 52 van 67 Dossier: RUP nr. 17 De Meiren - Heuvelstraat Stad Hoogstraten  

Parkeervoorzieningen 

Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk gegroepeerd voor verschillende bedrijven. 
Parkeervoorzieningen mogen in ondergrondse bouwvolumes gerealiseerd worden. 

Verhardingen en terreinaanleg 

De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid moet 
krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar de 
onverharde delen of door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit andere 
regelgeving niet is toegestaan. 

Onbebouwde zones die grenzen aan de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) en de Loenhoutseweg 
– N144 worden aangelegd als een verzorgde tuinstrook.  Dit is een stuk grond met een verzorgde 
aanleg, welke overwegend bestaat uit gazon en wordt aangevuld met bomen, struiken en 
bloemen. 
Onbebouwde zones die grenzen aan de zone voor groenbuffer (art. 1.04) of aan de zone voor 
waterloop (art. 1.05) – Kathelijne beek dienen als groene ruimte aangelegd te worden.  In deze 
ruimte wordt een ecologische en natuurlijke ontwikkeling vooropgesteld.  De groenaanplantingen 
dienen te gebeuren met streekeigen beplanting.  Naast gazon dienen deze overwegend te bestaan 
uit hoogstammen en struiken. 

Afsluitingen zijn toegelaten en mogen bestaan uit palen met draadwerk, al dan niet begroeid met 
klimplanten, levende hagen uit streekeigen beplanting of ijzerwerk met een maximale hoogte van 
2,60 meter.  De afsluitingen worden op de perceelsgrens geplaatst. 

Waterhuishouding 

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor afvoer van oppervlakte- en afvalwater op 
het perceel is verplicht. 

Oppervlaktewater dient te infiltreren in de bodem of opgevangen te worden in waterbuffers.  Het 
buffervolume van de infiltratievoorzieningen dient in verhouding te staan tot het infiltratiedebied 
en de grondoppervlakte.  Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille 
van hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatenheidsfactor van de bodem of omwille van 
vigerende regelgeving, mag het vertraagd worden via een afvoerbegrenzer. 

Regenwaters van verhardingen waar mogelijks bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige 
filtering overeenkomstig de vigerende regelgeving. 

Vuile waters worden in de afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de 
vigerende regelgeving. 

Bij het afleveren van een verkavelingsvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning en/of 
milieuvergunning kunnen er bijkomende voorwaarden worden opgelegd in functie van de 
waterhuishouding binnen het gebied. 

Ontsluiting en wegenis 

In functie van een verkaveling van de zone kan bijkomende wegenis worden aangelegd. 

 
 

^êí=NKMO içâ~~ä=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=íóéÉ=ff=

§1.  Dit gebied is bestemd voor de uitbreiding van de veiling, de vestiging van veilinggerelateerde 
bedrijven en voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein van lokaal belang en de hierbij 
horende verharde of groene (openbare) ruimten, groenbuffers en gemeenschappelijke 
voorzieningen. 

LB - II 
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Het bedrijventerrein is bestemd voor de uitbreiding van de veiling, herlocalisatie van 
zonevreemde lokale bedrijven en voor nieuwe bedrijven met één van de volgende 
hoofdactiviteiten: 
- Vervaardiging van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van de omliggende 

landbouwgebieden en via de veiling verhandeld worden 
- Groothandel in voedingsmiddelen 
- Productie, verwerking en/of recyclage van goederen 
- Bouwnijverheid en de hieraan verbonden opslagactiviteiten 

Naast bedrijfspercelen voor voornoemde bedrijven kunnen in ondergeschikte orde delen van het 
bedrijventerrein ingenomen worden door: 
- Bedrijven die ruimte aanbieden (vb. vergaderzalen, onthaal, administratie, stockage, 

servers…) die anders individueel per bedrijf voorzien dienen te worden. 
- Gemeenschappelijke blusvijvers en retentiebekkens 
- Gemeenschappelijke parkeervoorzieningen 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Louter kantoren 
- Louter kleinhandel 
- Transport- en distributiebedrijven 
- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  
- Agrarische bedrijven (land-, tuin- of bosbouw, veeteelt of serrebedrijven) 
- Mestverwerkingsbedrijven 

Op de bedrijfspercelen zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie volgende nevenactiviteiten 
toegelaten: 
- Eén bedrijfswoning per bedrijf, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw en met een maximaal 

volume van 1.000 m³, of 1.250 m³ in geval van bewoning door meer dan één met het bedrijf 
verbonden gezin. 

- Ruimten en functies complementair aan de hoofdactiviteit van het bedrijf.  Deze 
complementaire functies kunnen betrekking hebben op administratie, researchfaciliteiten, 
demonstratieruimten, sociale lokalen (kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…), technische 
ruimten…  De vloeroppervlakte dient beperkt te blijven tot maximum 40% van de 
vloeroppervlakte van de hoofdfunctie. 

- Voorzieningen betreffende milieuhygiëne, waterbeheersing, veiligheid… horende bij het 
bedrijf. 

- Kleinschalige openbare nutsvoorzieningen (zoals elektriciteitscabines) 
Aan de bestaande gebouwen op de percelen 116k en 117f kunnen te allen tijde instandhoudings- 
en renovatiewerken uitgevoerd worden.  Uitbreiden en herbouwen van deze gebouwen is in deze 
zone niet mogelijk, tenzij in functie van bovenstaande bestemming. 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 1.000 m², de maximale perceelsoppervlakte 
2.500 m². 

Hetzelfde bedrijf kan maximaal twee percelen samenvoegen. 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor: 
1) percelen met bedrijfsverzamelgebouwen 
2) een beperkt aantal percelen, die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein, 

een kleinere oppervlakte krijgen 
3) percelen bestemd voor de uitbreiding van de Veiling 
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4) percelen bestemd voor de uitbreiding van de bestaande hout- en platenhandel Janssens, met 
een beperking tot max. 20.000 m² 

Bebouwing en constructies 

Plaatsing van de gebouwen 

Bedrijfsgebouwen dienen gegroepeerd te worden (gekoppeld of aaneengesloten bebouwing).  
Uitzonderingen kunnen enkel toegelaten worden als dit uitdrukkelijk gemotiveerd wordt op basis 
van veiligheid of omwille van verplichtingen die voortvloeien uit verordenende regelgeving 
terzake. 

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de grootste te 
respecteren afstand die voor het betreffende perceel van toepassing zijn: 
- min. 5 m ten aanzien van de groenbuffer zoals aangegeven onder art. 1.04 op het 

bestemmingsplan 
- min. een afstand gelijk aan de hoogte van de gevel 

Ten opzichte van de perceelsgrenzen binnen de zone gelden volgende bouwvrije afstanden: 
- 0 m bij gekoppelde bebouwing 
- min. 4 m aan de zijden waar geen gekoppelde bebouwing wordt toegepast 
- min. 10 m en max. 15 ten aanzien van de interne ontsluitingswegen in het bedrijventerrein 

Per bedrijf dient de verhouding effectief bebouwde oppervlakte (incl. technische installaties) ten 
opzichte van de totale bebouwbare oppervlakte van het bedrijfsperceel minimaal 50% te 
bedragen.  Parkings voor personenwagens worden niet tot de effectief bebouwde oppervlakte of 
technische installaties gerekend. 

Een eventuele bedrijfswoning kan niet op het gelijkvloerse niveau voorzien worden. 

Bouwhoogte 

De minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter. 

De maximale bouwhoogte wordt bepaald door: 
- Toepassing van de 45°-regel ten opzichte van de groenbuffer (art. 1.04) (hoogte van de 

gebouwen is max. gelijk aan de afstand tot de grenzen) 
- Een maximale bouwhoogte van 10 m (max. 3 bouwlagen) 

Voor bijzondere constructies eigen aan productieprocessen of geldende verplichtingen die 
voorvloeien uit verordenende regelgeving terzake mag een hogere hoogte gehanteerd worden, 
voor zover ze niet meer dan 10 % van de bebouwde oppervlakte innemen. 

Ondergrondse of gedeeltelijk verzonken bouwvolumes zijn toegelaten. 

De aansluiting of koppeling van een op te richten gebouw aan een gebouw op het aanpalende 
perceel dient op een harmonieuze manier te gebeuren. 

Dakvorm 

De dakvorm is vrij. 

Materiaalgebruik 

De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. 

Ten aanzien van de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) gelden volgende bijkomende 
voorwaarden: 
- Enkel representatieve gevelmaterialen zijn toegelaten 
- Grote blinde geveloppervlakken moeten voorkomen worden 
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Parkeervoorzieningen 

Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk gegroepeerd voor verschillende bedrijven. 
Parkeervoorzieningen mogen in ondergrondse bouwvolumes gerealiseerd worden. 

Verhardingen en terreinaanleg 

De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid moet 
krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond, door afleiding van het hemelwater naar 
de onverharde delen, of door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit 
andere regelgeving niet is toegestaan. 

Onbebouwde zones die grenzen aan de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) worden aangelegd als 
een verzorgde tuinstrook.  Dit is een stuk grond met een verzorgde aanleg, welke overwegend 
bestaat uit gazon en wordt aangevuld met bomen, struiken en bloemen. 
Onbebouwde zones die grenzen aan de zone voor groenbuffer (art. 1.04) of aan de zone voor 
waterloop (art. 1.05) – Kathelijne beek dienen als groene ruimte aangelegd te worden.  In deze 
ruimte wordt een ecologische en natuurlijke ontwikkeling vooropgesteld.  De groenaanplantingen 
dienen te gebeuren met streekeigen beplanting.  Naast gazon dienen deze overwegend te bestaan 
uit hoogstammen en struiken. 

Afsluitingen zijn toegelaten en mogen bestaan uit palen met draadwerk, al dan niet begroeid met 
klimplanten, levende hagen uit streekeigen beplanting of ijzerwerk met een maximale hoogte van 
2,60 meter.  De afsluitingen worden op de perceelsgrens geplaatst. 

Waterhuishouding 

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor afvoer van oppervlakte- en afvalwater op 
het perceel is verplicht. 

Oppervlaktewater dient te infiltreren in de bodem of opgevangen te worden in waterbuffers.  Het 
buffervolume van de infiltratievoorzieningen dient in verhouding te staan tot het infiltratiedebied 
en de grondoppervlakte.  Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille 
van hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatendheidsfactor van de bodem of omwille van 
vigerende regelgeving, mag het vertraagd worden via een afvoerbegrenzer. 

Regenwaters van verhardingen waar mogelijks bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige 
filtering overeenkomstig de vigerende regelgeving. 

Vuile waters worden in de afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de 
vigerende regelgeving. 

Bij het afleveren van een verkavelingsvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning en/of 
milieuvergunning kunnen er bijkomende voorwaarden worden opgelegd in functie van de 
waterhuishouding binnen het gebied. 

Ontsluiting en wegenis 

In functie van een verkaveling van de zone kan bijkomende wegenis worden aangelegd. 

 
 

^êí=NKMP péÉÅáÑáÉâ=äçâ~~ä=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåW=âäÉáåÜ~åÇÉäëòçåÉ=

§1.  Dit gebied is bestemd voor de herlocalisatie en vestiging van kleinhandelszaken met een 
verkoopsoppervlakte van min. 1.000 m² en max. 3.500 m² en de hierbij horende verharde of 
groene ruimten, groenbuffers en gemeenschappelijke voorzieningen. 

KH 
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Naast percelen voor kleinhandelszaken kunnen in ondergeschikte orde delen van het 
bedrijventerrein ingenomen worden door: 
- Gemeenschappelijke blusvijvers en retentiebekkens 
- Gemeenschappelijke parkeervoorzieningen 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Louter kantoren 
- Bouwbedrijven 
- Productie, verwerking en/of recyclage van goederen 
- Transport- en distributiebedrijven 
- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
- Agrarische bedrijven (land-, tuin- of bosbouw, veeteelt of serrebedrijven) 
- Mestverwerkingsbedrijven 

Op de bedrijfspercelen zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie volgende nevenactiviteiten 
toegelaten: 
- Eén bedrijfswoning per kleinhandelszaak, geïncorporeerd in het hoofdgebouw en met een 

maximaal volume van 1.000 m³, of 1.250 m³ in geval van bewoning door meer dan één met 
het kleinhandelszaak verbonden gezin. 

- Ruimten en functies complementair aan de hoofdactiviteit van de kleinhandelszaak.  Deze 
complementaire functies kunnen betrekking hebben op administratie, sociale lokalen 
(kleedkamers, sanitair, verpozingruimte…), technische ruimten…  De vloeroppervlakte dient 
beperkt te blijven tot maximum 25% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie. 

- Voorzieningen betreffende milieuhygiëne, waterbeheersing, veiligheid… horende bij de 
kleinhandelszaak. 

- Kleinschalige nutsvoorzieningen (zoals elektriciteitscabines) 
Aan de bestaande gebouwen op de percelen 101b kunnen te allen tijde instandhoudings- en 
renovatiewerken uitgevoerd worden.  Uitbreiden en herbouwen van deze gebouwen is in deze 
zone niet mogelijk, tenzij in functie van bovenstaande bestemming. 

§2.  Inrichting 

Percelering 

De minimale perceelsoppervlakte per kleinhandelszaak bedraagt 2000 m². 

Percelen kunnen samengevoegd worden in functie van de vooropgestelde maximale 
verkoopsoppervlakte en de nodige ruimte om de minimale parkeervoorzieningen te realiseren. 

Bebouwing en constructies 

Plaatsing van de gebouwen 

De gebouwen dienen gegroepeerd te worden (gekoppeld of aaneengesloten bebouwing). 

De minimale afstand van de bebouwing tot aan de zonegrens wordt bepaald door de grootste te 
respecteren afstand die voor het betreffende perceel van toepassing zijn: 
- min. 5 m ten aanzien van de groenbuffer zoals aangegeven onder art. 1.04 op het 

bestemmingsplan 
- min. een afstand gelijk aan de hoogte van de gevel 
- min. 8 m tav de Sint-Lenaartseweg – N115 

Ten opzichte van de perceelsgrenzen binnen de zone gelden volgende bouwvrije afstanden: 
- 0 m bij gekoppelde bebouwing 
- min. 4 m aan de zijden waar geen gekoppelde bebouwing wordt toegepast 
- min. 10 m en max. 15 ten aanzien van de interne ontsluitingswegen in het bedrijventerrein 
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Per kleinhandelszaak dient de verhouding effectief bebouwde oppervlakte (incl. technische 
installaties) ten opzichte van de totale bebouwbare oppervlakte van het perceel minimaal 35% te 
bedragen.  Parkings voor personenwagens worden niet tot de effectief bebouwde oppervlakte of 
technische installaties gerekend. 

Een eventuele bedrijfswoning kan niet op het gelijkvloerse niveau voorzien worden. 

Bouwhoogte 

De minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter. 

De maximale bouwhoogte wordt bepaald door: 
- Toepassing van de 45°-regel ten opzichte van het woongebied in de Sint-Lenaartseweg 

(hoogte van de gebouwen is max. gelijk aan de afstand tot de grenzen) 
- Een maximale bouwhoogte van 10 m (max. 3 bouwlagen) 

Ondergrondse of gedeeltelijk verzonken bouwvolumes zijn toegelaten. 

De aansluiting of koppeling van een op te richten gebouw aan een gebouw op het aanpalende 
perceel dient op een harmonieuze manier te gebeuren. 

Dakvorm 

De dakvorm is vrij. 

Materiaalgebruik 

De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. 

Ten aanzien van de Sint-Lenaartseweg – N115 gelden volgende bijkomende voorwaarden: 
- Enkel representatieve gevelmaterialen zijn toegelaten 
- Grote blinde geveloppervlakken moeten voorkomen worden 

Parkeervoorzieningen 

Per vestiging dienen er min. 25 parkeerplaatsen voorzien te worden per 1.000 m² 
verkoopsoppervlakte, met een maximum van 150 parkeerplaatsen per handelsvestiging.  De 
parkeerterreinen worden aangelegd op het terrein, ondergronds of op het dak van het gebouw. 

Indien het parkeerterrein op de begane grond wordt aangelegd dan dient er per parkeerplaats een 
gemiddelde oppervlakte voorzien te worden van 20 m² per auto.  Per 100 m² parkeerterrein dient 
er min. 1 streekeigen hoogstammige boom worden aangeplant. 

De parkeerterreinen van verschillende kleinhandelsbedrijven moeten gebundeld worden.  Er moet 
steeds voldaan zijn aan het minimaal vooropgestelde aantal parkeerplaatsen. 

Verhardingen en terreinaanleg 

De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid moet 
krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar de 
onverharde delen of door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit andere 
regelgeving niet is toegestaan. 

Onbebouwde zones die grenzen aan de interne hoofdontsluiting (art. 1.08) en de Sint-
Lenaartseweg – N115 worden aangelegd als een verzorgde tuinstrook.  Dit is een stuk grond met 
een verzorgde aanleg, welke overwegend bestaat uit gazon en wordt aangevuld met bomen, 
struiken en bloemen. 

Afsluitingen zijn toegelaten en mogen bestaan uit palen met draadwerk, al dan niet begroeid met 
klimplanten, levende hagen uit streekeigen beplanting of ijzerwerk met een maximale hoogte van 
2,60 meter.  De afsluitingen worden op de perceelsgrens geplaatst. 
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Waterhuishouding 

De aanleg van een volledig gescheiden systeem voor afvoer van oppervlakte- en afvalwater op 
het perceel is verplicht. 

Oppervlaktewater dient te infiltreren in de bodem of opgevangen te worden in waterbuffers.  Het 
buffervolume van de infiltratievoorzieningen dient in verhouding te staan tot het infiltratiedebied 
en de grondoppervlakte.  Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille 
van hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatenheidsfactor van de bodem of omwille van 
vigerende regelgeving, mag het vertraagd worden via een afvoerbegrenzer. 

Regenwaters van verhardingen waar mogelijks bezoedeling voorkomt, ondergaan eerst de nodige 
filtering overeenkomstig de vigerende regelgeving. 

Vuile waters worden in de afvalwaterriool geloosd na de nodige behandeling overeenkomstig de 
vigerende regelgeving. 

Bij het afleveren van een verkavelingsvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning en/of 
milieuvergunning kunnen er bijkomende voorwaarden worden opgelegd in functie van de 
waterhuishouding binnen het gebied. 

Ontsluiting en wegenis 

In functie van een verkaveling van de zone kan bijkomende wegenis worden aangelegd. 

De ontsluiting dient in overeenstemming te zijn met de selectie van de wegen.  Er kan maximaal 
één ontsluiting per zone rechtstreeks aangesloten worden op Sint-Lenaartseweg. 

 
 

^êí=NKMQ wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

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

Binnen deze buffer zijn volgende constructies toegelaten, voor zover geïncorporeerd in een 
overwegend groen omgevingsaanleg: 
- Aanleg en inrichting van taluds 
- Handelingen en activiteiten (vb. reliëfwijziging) noodzakelijk voor de uitbouw van een 

maximale bergingscapaciteit voor de waterhuishouding van het bedrijventerrein 
- (her)inrichting van de waterloop in functie van ecologische verbindingen (hermeandering, 

ontwikkeling van natuurlijke oeverzones…), de veiligheid, het beheer, en de afvoer en 
buffering van hemelwater. 

- Eventuele plaatselijke doorsteken van wegenis naar de Heuvelstraat t.b.v. een langzaam 
verkeersverbinding en/of noodontsluiting in geval van calamiteiten, ontsluiting van de 
gebouwen op het perceel 116k en 117f voor zolang de nabestemming niet is ingegaan, met 
een maximale breedte van 4 meter. 

§2.  De buffer wordt over de volledige zone aangelegd tenzij deze samenvalt met de zone voor 
waterloop of er waterbergingswerken dienen voorzien te worden.  In dat geval dient de 
groenbuffer met een minimale breedte van 5 m aangelegd te worden.  Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de wettelijk voorziene ruimingszones van de Kathelijne beek. 

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

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

§3.  De buffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.  Hij wordt aangelegd en beheerd door de 
terreinbeheerder of door de individuele bedrijven die niet onder het terreinbeheer vallen. 

De groenaanleg moet gerealiseerd worden ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op de datum van de voltooiing van de infrastructuurwerken bepaald in de verkavelingsvergunning 
of stedenbouwkundige vergunning bij toepassing van art. 1.01; 1.02 of 1.03 

 
 

 

(Symbolisch) ^êí=NKMR wçåÉ=îççê=ï~íÉêäççé=Eh~íÜÉäáàåÉ=ÄÉÉâF=

§1.  Deze lijn duidt symbolisch de ligging aan van de waterloop Kathelijne beek.  Daar waar de 
waterloop door de bufferzone loopt, zoals vastgelegd in art. 1.04, kan de waterloop verplaatst 
worden in functie van de aanleg van de minimale groenbuffer en voor zover rekening wordt 
gehouden met de wettelijk voorziene ruimingszones van de Kathelijne beek. 

 
 

 

(in overdruk) ^êí=NKMS _çìïîêáàÉ=òçåÉ=ä~åÖë=ï~íÉêäççé=

§1.  Deze zone is bestemd voor het natuurlijke verloop van en het uitvoeren van ruimings- en 
onderhoudswerken aan de waterloop Kathelijne beek. 

§2.  In de zone zijn alle constructies en werken toegelaten noodzakelijk voor de inrichting 
(hermeandering, ontwikkeling van natuurlijke oeverzones…) de veiligheid, het beheer en de 
afvoer en buffering van hemelwater. 

§3.  Indien de waterloop Kathelijne beek verlegd wordt in functie van de voorziene reservatiestrook 
voor het verleggen van de waterloop (art. 1.07), dan komt de bouwvrije zone op de 
oorspronkelijke locatie van de waterloop te vervallen. 

 
 

 

(in overdruk) ^êí=NKMT oÉëÉêî~íáÉ=îççê=îÉêäÉÖÖÉå=ï~íÉêäççé=

§1.  Deze zone is bestemd om de bestaande waterloop Kathelijne beek te verleggen in functie van het 
optimaal ruimtegebruik op het lokaal bedrijventerrein. 

§2.  Van het moment dat de waterloop is verlegd zijn de bepalingen van art. 1.06 §1 en 2 van 
toepassing. 

 
 ^êí=NKMU låíëäìáíáåÖëïÉÖ=

Deze zone is bestemd voor de (her)aanleg van de ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein. 

De minimale breedte tussen de rooilijn bedraagt 14 meter.  Op het einde van de ontsluitingsweg 
dient een keerpunt aangelegd te worden met een minimale binnenstraal van 8 m. 
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Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen – waarvan 
volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van de lokale weg 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse nutsleidingen 
3° Het afbreken van bestaande constructies 
4° Het aanleggen van fietspaden 
5° De aanleg en plaatsing van groenstroken, beplanting, straatmeubilair… 

 
 
 
(Symbolisich) ^êí=NKMV qÉ=êÉ~äáëÉêÉå=îÉêÄáåÇáåÖëïÉÖ=

Deze zone is bestemd voor de (her)aanleg van de verbindingsweg tussen de ontsluitingsweg van 
het lokaal bedrijventerrein en de veiling. 

De lijn is een symbolische weergave van de ligging van deze verbindingsweg.  De weg mag 
verlegd worden in functie van de inrichting van de zone voor lokale bedrijven, maar dient steeds 
een rechtstreekse verbinding te maken tussen de ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein 
en de veiling. 

De minimale breedte tussen de rooilijn bedraagt 14 meter. 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen – waarvan 
volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van de lokale weg 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse nutsleidingen 
3° Het afbreken van bestaande constructies 
4° Het aanleggen van fietspaden 
5° De aanleg en plaatsing van groenstroken, beplanting, straatmeubilair… 

 
 
 
(Symbolisich) ^êí=NKNM qÉ=êÉ~äáëÉêÉå=ä~åÖò~~ã=îÉêâÉÉêëîÉêÄáåÇáåÖ=

Deze zone is bestemd voor de aanleg van een langzaam verkeersverbinding tussen de lokale weg 
Heuvelstraat en de lokale ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein. 

De lijn is een symbolische weergave van de ligging van deze verbinding.  De verbinding mag 
verlegd worden in functie van de inrichting van de zone voor lokale bedrijven en bijzonder 
woongebied. 

De weg is hoofdzakelijk bestemd voor langzaam verkeer en hulpdiensten. 

De langzaam verkeersverbinding dient voorzien te zijn van een minimale breedte van 4 meter, 
hiervan mag slechts 2 meter effectief verhard worden, de zijstroken dienen aangelegd te worden 
in overrijdbare grasstroken. 

 
 
 
(Symbolisich) ^êí=NKNN fåÇáÅ~íáÉîÉ=òçåÉ=îççê=íçÉÖ~åÖ=

Deze zone geeft indicatief aan waar en hoeveel toegangen er mogen gerealiseerd worden ten 
aanzien van de voorliggende openbare weg. 
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=

^oq=OK wlkb=sllo=tlkbk=ebrsbipqo^^q=

 
 

^êí=OKMN _áàòçåÇÉê=ïççåÖÉÄáÉÇ=

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

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

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

Bestaande bijgebouwen kunnen behouden blijven en ingeschakeld worden t.b.v. de 
beroepsuitoefening van de bewoners van bijhorende woning, voorzover dit gebeurt binnen het 
bestaand volume van de bijgebouwen en dit geen hinder veroorzaakt t.o.v. de woonomgeving. 

§2.  Inrichting 

Percelering 

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

Bebouwing en constructies 

Gekoppelde bebouwing op bestaande kavels die minder dan 15 meter breed zijn en waar een 
wachtgevel voorzien is. 
Open bebouwing op alle andere bestaande kavels nieuwe kavels. 

Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 
- min. 12 m uit de as van de weg, behoudens bestaande toestand en voor zover niet geslagen 

door een rooilijn 
- min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens, behoudens bestaande toestand en de aansluiting 

op wachtgevels 
- Binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste kavelgrens bij percelen die 

minder dan 35 m diep zijn. 
Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 1 m van de perceelsgrens geplaatst, 
mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 
m.  Anders gelden de afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

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

Verbouwing, uitbreiding, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren in overeenstemming met het overheersende karakter en verschijningsvorm van de 
bestaande bebouwing langsheen dezelfde weg. 

Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één onderdakse bouwlaag. 

BW 
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De dakvorm is vrij.  In geval van gekoppelde bebouwing dient de dakvorm op een harmonische 
manier aangesloten worden op het aanpalende gebouw. 

Inrichting van het terrein 

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

 
 ^êí=OKMO dÉÄáÉÇ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=ãÉí=å~ÄÉëíÉããáåÖ=ÄáàòçåÇÉê=

ïççåÖÉÄáÉÇ=

§1.  Deze zone is bestemd voor het behoud en de ontwikkeling van de hondenclub. 

Binnen de zone kan één gebouw of constructie opgericht worden, als kantine of clublokaal, met 
een maximale grondoppervlakte van 100 m². 

Indien de activiteiten van de hondenclub worden stopgezet dan kan er op deze locatie een nieuwe 
hondenclub worden ondergebracht.  Andere recreatieve activiteiten zijn hier niet mogelijk. 
Indien bij stopzetting van de huidige activiteiten, geen nieuwe hondenclub van de locatie gebruik 
maakt, dan gaat de nabestemming bijzonder woongebied in.  De voorschriften zoals vermeld in 
§2 komen dan te vervallen.  De voorschriften voor bijzonder woongebied zoals vastgelegd in art. 
2.01 zijn van toepassing. 

§2.  Inrichting 

Bebouwing en constructies. 

Gebouwen of constructies mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 1 m van de perceelsgrens 
geplaatst, mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval van hellend dak, een max. 
nokhoogte van 4,5 m. 

De bestaande gebouwen en constructies kunnen verbouwd of herbouwd worden op dezelfde 
plaats binnen het bestaand bouwvolume.  Bij nieuwbouw, uitbreiding op de huidige locatie of 
herbouwen op een gewijzigde plaats dient de grondoppervlakte beperkt te blijven tot maximaal 
100 m². 

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

De dakvorm is vrij. 

Inrichting van het terrein 

Max. 10 % van de totale oppervlakte mag verhard worden t.b.v. toegang, terras, paden…  De 
verharding dient aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen. 

De zone dient afgeschermd te worden ten aanzien van de aanpalende woonpercelen met een 
streekeigen groenscherm van min. 2 meter breed. 

 

(1 of 2) 
 ^êí=OKMP mêáî~íÉ=ÇáÉåëíïÉÖ=

Deze zone is bestemd voor de ontsluiting van het gebied voor dagrecreatie (1) en voor het 
instandhouden van de bestaande toegangsweg naar de gebouwen op de percelen 117f en 110b² (2) 
door het bijzonder woongebied. 
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De dienstweg (1) dient behouden te blijven zolang dat de bestemming dagrecreatie, zoals bepaald 
in art. 2.02 blijft bestaan.  Van zodra de nabestemming van deze zone ingaat, vervalt de zone voor 
private dienstweg (1). 

De dienstweg (2) dient behouden te blijven zolang dat de gebouwen, gelegen in het gebied voor 
lokaal bedrijventerrein type II (conform art. 1.02) hun huidige functie behouden, en de 
bestemming van lokaal bedrijventerrein niet gerealiseerd is.  Van zodra de bestemming van lokaal 
bedrijventerrein gerealiseerd is, vervalt de zone voor private dienstweg (2). 

De rooilijn van de weg wordt vastgelegd op 3 meter.  De zone van het perceel die niet gebruikt 
wordt als private dienstweg of niet ingevuld wordt als bijzonder woongebied zoals bepaald in art. 
2.01 kan worden ingericht als groen- en/of parkeerstrook. 



 ARCADIS Gedas NV   
   
 

april 2006  
Pagina 64 van 67 Dossier: RUP nr. 17 De Meiren - Heuvelstraat Stad Hoogstraten  

 
 

^oq=PK wlkb=sllo=ilh^ib=tbd=

Deze zone is bestemd voor de heraanleg van de Heuvelstraat. 

De weg dient voorzien te zijn van een minimale breedte van 9 meter. 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen – waarvan 
volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 
1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van de lokale weg 
2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse nutsleidingen 
3° Het afbreken van bestaande constructies 
4° De aanleg en plaatsing van groenstroken, beplanting, straatmeubilair… 

LW 
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^oq=QK wlkb=sllo=lmbk_^^o=krq=

Het gebied is bestemd voor het behoud, de uitbreiding en de verdere ontwikkeling van de 
bestaande elektriciteitscentrale. 

T 
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(in overdruk) ^oq=RK qb=p`eo^mmbk=obpbos^qfbdb_fba=

Het reservatiedienstbaarheidsgebied (Algemeen voorschrift bij het vastgesteld gewestplan 
Turnhout (KB 30/09/77), met als inhoud “de reservatiedienstbaarheidsgebieden zijn die waar 
perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimte te 
reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of 
in stand te houden”, wordt opgeheven. 
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_fgi^db=Ó=ifgpq=pqobbhbfdbk=ebbpqbop=bk=_ljbk=

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

 


