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Wijzigingen die werden aangebracht naar aanleiding van de raadplegingsronde, 
werden in onderstaande tekst weergegeven in een kader. Op die manier zijn de 
wijzigingen ten opzichte van de startnota duidelijk. 

 

1 Inleiding - doelstelling 

Het recreatiedomein de Mosten in Hoogstraten bevat tal van recreatiemogelijkhe-
den: 

– Horeca 

– Zwemvijver 

– Speeltuin 

– Vissen 

– Wakeboard en waterski 

– Klimpark 

– Teambuilding en outdooractiviteiten 

– Wandelen 

– Kamperen (enkel georganiseerde jeugdkampen) 

– … 

Binnen het recreatiedomein zelf is een ingerichte parking aanwezig. Deze parking 
kan echter niet de toevloed aan te parkeren wagens tijdens het zomerseizoen aan. 
Daarvoor wordt reeds geruime tijd een perceel aan de overzijde van de weg 
Hoogeind gebruikt. 

De gemeente wil een ruimte inrichten waarin de parkeerbehoefte van het recreatie-
gebied kan worden opgevangen. In dit RUP wordt op zoek gegaan naar de beste 
locatie voor de parking.  

Er werd in eerste instantie gestart met een alternatievenonderzoek, waar verschil-
lende potentiële parkeerlocaties worden onderzocht. Het RUP wordt verder opge-
maakt op basis van de locatie die gekozen werd uit dit alternatievenonderzoek. 

2 Alternatievenonderzoek 

2.1 Parkeerbehoefte 

Om te weten welke zones in aanmerking kunnen komen in functie van de inrichting 
van een parking, is het belangrijk om in te schatten wat de parkeerbehoefte is die 
moet kunnen opgevangen worden. 

In het recreatiedomein de Mosten zijn verschillende vormen van recreatie mogelijk. 
Deze vormen van recreatie worden niet altijd gecombineerd en kunnen allen apart 

uitgevoerd worden en spreken mogelijks ook een ander publiek aan. 

Volgende activiteiten kunnen samen of los van elkaar ondernomen worden (niet 
limitatief): 

– Zwemvijver/speeltuin: betalend gedeelte, toegankelijk via inkom (enkel betalend 
tijdens hoogszeizoen; in laagseizoen is het gratis maar is zwemmen niet moge-
lijk, enkel spelen). 

– Horeca 

– Hoogteparcours 

– Minigolf 

– Watersporten 

– Vissen 

– Wandelen 

– Kamperen 

De parkeerbehoefte hangt af of het laag of hoog seizoen is en wordt ook bepaald 
door het mobiliteitsprofiel van de bezoekers. 

Mobiliteitsprofiel bezoekers 

Er kan van uitgegaan worden dat het grootste gedeelte van de bezoekers met de 
wagen komt. Voornamelijk bezoekers uit eigen gemeente komen wel met de fiets. 
Er kan van uitgegaan worden dat minimaal 85% van de bezoekers met de auto 
komt en dat ze per 3 in de wagen zitten. Het terrein richt zich immers in grote mate 
op gezinnen. 

Een deel van de bezoekers komt ook met de fiets; Dit betreffen voornamelijk inwo-

ners uit de omgeving of jeugdverenigingen. 

Scholen maken gebruik van busvervoer, waar parkeerplaats voor is voorzien op de 
bestaande, ingerichte parking. Scholen komen in de maanden april, mei, juni, sep-
tember en oktober. In deze maanden, wordt het terrein gebruikt door scholen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
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In het hoogseizoen komen de meeste bezoekers naar het recreatiedomein (zie 
verder). In dit seizoen zijn twee duidelijke piekuren te onderscheiden. Een grote piek 
Tussen 10u en 11u ’s morgens bij de opening van het zwemdomein. En een tweede 
nog grotere piek net na de middag tussen 12.30u en 15u. Buiten deze pieken ko-
men ook bezoekers. Er blijven mensen toekomen tot 19u. Tussen 17u en 19u wel 
opvallend minder.  

Tijdens hete dagen blijft het grootste deel van de bezoekers tot ca. 18u. Vanaf 16u 
begint de “uittocht” met meer vertrekkende bezoekers dan dat er bij komen. Rond 
18u is het aantal bezoekers ongeveer gehalveerd. Tegen 20u zijn de meeste be-
zoekers vertrokken. Ook rond de middag vertrekken al een aantal bezoekers.  

De gemiddelde tijdsduur dat mensen aanwezig zijn op het recreatiedomein is dus 
een hele dag (tussen 10 en 18u) of in de namiddag (13-18u). Het maximum aantal 
bezoekers is in de periode 13.30-16u aanwezig.  

Er kunnen op het domein ook jeugdkampen georganiseerd worden. De deelnemers 
van deze kampen komen meestal via collectief vervoer (bus) of worden eventueel 
gebracht met de wagen. Dit zijn slechts vervoersbewegingen aan het begin en het 
einde van de kampperiode. Gedurende de kampperiode zelf zijn er nauwelijks ver-
voersbewegingen verwacht. 

Hoogseizoen - piekmomenten 

Gezien het recreatiedomein gericht is op openluchtrecreatie, is het hoogseizoen 
tijdens de zomerperiode (ca. juni-september). In deze periode, zijn de drukste mo-
menten de dagen dat het tussen de 29 en de 35°C is. Als deze temperaturen bereikt 
worden op een woensdag, zaterdag of zondag, dan wordt dit als een piekmoment 
gezien. 

Om in te schatten hoeveel personen gebruik maken van de parkeerplaatsen in func-
tie van het recreatiedomein de Mosten, wordt het gebruik van de recreatievijver als 
maatgevend beschouwd voor de piekmomenten. De meeste recreanten zullen op 
dat moment ook mogelijks van een andere vorm van recreatie gebruik maken, zoals 
horeca/minigolf/wandelen/touwenparcours en dus combineren. Op piekmomenten 
wordt geschat dat het grootste gedeelte van de bezoekers van de Mosten dus voor 
de zwemvijver komt.  

De bezoekersaantallen van de zwemvijver zijn de laatste 5 jaar iets meer dan 
40.000 op jaarbasis.  

Op topdagen (4 a 5 dagen per jaar) komen er gemakkelijk 3000 bezoekers. Cf. 
hoger vermelde aannames zou dit beteken dat er op dagbasis ca. 850 parkeerplaat-

sen nodig zijn. Deze topdagen zijn echter beperkt in aantal.  

Op andere dagen, buiten de topdagen, worden tussen de 500 en 2000 bezoekers 
geteld. Dit betekent een parkeerbehoefte tussen de 140 en 567 auto’s. Een drukke 

dag betekent ca. 1500 bezoekers, waarvoor een parkeerbehoefte bestaat van ca. 
425 wagens.  

De activiteiten van het kabelpark kan je vergelijken met een sportclub. Daar komen 
veel bezoekers enkel om hun sport te beoefenen. Zij hebben zeker bezoekers die 
nog bovenop de 3000 geteld kunnen worden. Verspreid over de dag kan dit zeker 
oplopen tot 150 extra bezoekers. In het kader van de berekening van de parkeerbe-
hoefte, wordt hier ook nog een parkeerbehoefte van 50 parkeerplaatsen geteld in 
het seizoen. 

Een parking dimensioneren op piekmomenten is mogelijk, maar zeer ruimte-
verslindend. De parkeerbehoefte dient gedimensioneerd te worden op een drukke 
dag die regelmatig voorkomt. Een parkeerbehoefte van ca. 475 wagens op dagba-
sis, (waarbij niet alle wagens op hetzelfde moment aanwezig zijn), is maatgevend 
voor de ruimtevraag voor een parking.  

Laagseizoen: de parkeerbehoefte daalt gevoelig in de winter wanneer er geen eve-
nementen gepland zijn in de Mosten. 

Zonder evenement op weekdagen komen de bezoekers voor de gratis activiteiten 
(wandelen, mountainbike, cross, pagadderpad, geocache, speeltuin en paardrijden). 
De parkeerbehoefte is dan klein ook met mooi weer. De huidige (ingerichte) parking 

voldoet dan aan de behoeften. 

Zonder evenement in het weekend komen de bezoekers voor bovenstaande activi-
teiten, maar ook voor het klimpark, de horeca, feestzaal en het kabelpark. Bij mooi 
weer is de parkeerbehoefte vrij groot. De bestaande parking (plangebied RUP) die 
aan de overzijde van de weg Hoogeinde ligt, vormt de kortste verbinding tussen het 
klimpark, horeca, feestzaal en de speeltuin. Hier kan gerekend worden op een 100-
tal bezoekers, met een piek tussen 11u en 16u. Bij slecht weer daalt de parkeerbe-

hoefte aanzienlijk.  

Er zijn ook jaarlijks enkele evenementen op De Mosten, waarbij piekmomenten zijn 
voor het aantal bezoekers Deze gaan door in het weekend of in een vakantieperio-
de. In functie van de opvang van de parkeerbehoeften tijdens deze evenementen 
wordt tijdelijk een weiland in de omgeving afgehuurd. Dit betreft ca. 3x op jaarbasis.  

De parkeerbehoeften tijdens het laagseizoen wordt niet als maatgevend voor de 
grootte van de parking beschouwd, omdat deze beduidend lager is dan in het hoog-
seizoen.  

2.2 Zoekzones parking 

In functie van de realisatie van een parkeerterrein voor het recreatiedomein, wordt 
bekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Buiten de bestaande parkeerplaatsen, 
worden nog twee bijkomende locaties onderzocht.  
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Figuur 1: ligging zoekzones parking 

Locatie Bestaande toestand Huidig aantal parkeerplaatsen + fre-
quentie gebruik 

1 Aangelegde parking, met groenele-
menten ertussen. Dit is de parking 
i.f.v. de watersporten en visvijver. Via 
een wandelpad is ook de horeca en 
zwemvijver bereikbaar. 

Ca. 100 parkeerplaatsen voor auto’s, 

kan ook als ook busparking gebruikt 
worden.  

2 Beboste strook waardoor een zand-
weg loopt, veel reliëf (landduin). Via 
deze parking kan het recreatiedomein 
rechtstreeks betreden worden. 

Geen aanduiding van parkeerplaatsen. 
Er wordt overal in de zone geparkeerd. 

Ca. 80 parkeerplaatsen. 

3 Grasland dat in het seizoen als sei-
zoensparking gebruikt wordt voor de 
activiteiten binnen de Mosten. Via een 
zebrapad over Hoogeind kan de 
hoofdtoegang bereikt worden. 

Deze zone wordt gebruikt als parking. In 
het seizoen wordt beperkte markering 
gemaakt om parkeerders te leiden.  

Hier kunnen in de bestaande toestand 

ca. 225 wagens parkeren. Indien deze 

zone zou worden heringericht, kan er 

ruimte geboden worden aan een 300-tal 

wagens. . 

4 Dit is een volledig beboste zone. Dit 
wordt eveneens gebruikt i.f.v. moun-
tainbike en loopparcours door het bos. 

Deze zone ligt ten noorden van de 
toegangsdreef die gebruikt wordt in 
functie van de personeelsparking en 
de toegang tot de tentenweide. 

Geen parking op dit moment.  

5 Onbebouwde zone. Deze wordt ge-
bruikt in functie van trainingen van 
een paardensportvereniging (1x/week) 

Geen parking op dit moment. 

2.3 Onderzoekscriteria 

Volgende onderzoekscriteria worden voor de verschillende locaties onderzocht: 

– Ruimtelijke criteria: 

– Bestemming 

– Watertoets 

– Landschapstoets 

– Erfgoedtoets 

– Natuurtoets 

– Noodzaak tot ontbossing 

– Bodem en reliëf 
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– Beschikbare oppervlakte 

– Niet-ruimtelijke criteria 

– Verkeersveiligheid 

– Toegankelijkheid tot recreatiedomein 

– Landbouwgebruik 

– Economische haalbaarheid (eigendom) 

– Praktische haalbaarheid 
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2.4 Vergelijking zoekzones 

 Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 Locatie 5 

Ruimtelijke Criteria      

Bestemming Recreatiegebied. De aanleg 
van een parking is mogelijk in 
deze zone. 

Recreatiegebied. De aanleg 
van een parking is mogelijk in 
deze zone. 

Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. Een perma-
nente parking aanleggen is 
enkel mogelijk na herbestem-
ming. 

Recreatiegebied. De aanleg 
van een parking is mogelijk in 
deze zone. 

Recreatiegebied. De aanleg 
van een parking is mogelijk in 
deze zone. 

Watertoets Niet gelegen in overstromings-
gevoelig gebied, recent over-
stroomd gebied, risicozone 
voor overstromingen of van 
nature overstroombaar ge-
bied. 

Niet gelegen in overstromings-
gevoelig gebied, recent over-
stroomd gebied, risicozone 
voor overstromingen of van 
nature overstroombaar ge-
bied. 

Niet gelegen in overstromings-
gevoelig gebied, recent over-
stroomd gebied, risicozone 
voor overstromingen of van 
nature overstroombaar ge-
bied. 

Niet gelegen in overstromings-
gevoelig gebied, recent over-
stroomd gebied, risicozone 
voor overstromingen of van 
nature overstroombaar ge-
bied. 

Niet gelegen in overstromings-
gevoelig gebied, recent over-
stroomd gebied, risicozone 
voor overstromingen of van 
nature overstroombaar ge-
bied. 

Landschapstoets Geen specifieke aandachts-
punten vanuit landschap. 

Beboste zone. Gelegen bin-
nen de relictzone Meerselse 
Bergen en Rommensbos. 

Bij een ontbossing van de 

zone in functie van de realisa-

tie van een parking, verdwijnt 

het bebost en besloten ka-

rakter van het recreatiedo-

mein. 

Geen specifieke aandachts-
punten vanuit landschap. 

Beboste zone. Gelegen bin-
nen de relictzone Meerselse 
Bergen en Rommensbos.  

Bij een ontbossing van de 

zone in functie van de realisa-

tie van een parking, verdwijnt 

het bebost en besloten ka-

rakter van het recreatiedo-

mein. 

Geen specifieke aandachts-
punten vanuit landschap. 

Erfgoedtoets Geen waardevol erfgoed in de 
zone of de onmiddellijke 
omgeving aanwezig. 

Gelegen binnen een gebied 
‘geen archeologie’ 

Geen waardevol erfgoed in de 
zone of de onmiddellijke 
omgeving aanwezig. 

Gelegen binnen een gebied 
‘geen archeologie’ 

Geen waardevol erfgoed of 
gekend archeologisch erfgoed 
in de zone of de onmiddellijke 
omgeving aanwezig. 

Geen waardevol erfgoed of 
gekend archeologisch erfgoed 
in de zone of de onmiddellijke 
omgeving aanwezig. 

Geen waardevol erfgoed of 
gekend archeologisch erfgoed 
in de zone of de onmiddellijke 
omgeving aanwezig. 

Natuurtoets Binnen de zoekzone zijn geen 
waardevolle natuurelementen 
aanwezig. Tussen de aange-
legde parking zijn wel bomen 
en struik aangeplant. In de 
zone ten noorden en ten 
oosten ervan zijn waardevolle 
natuurelementen aanwezig. 

Deze zone is bebost met 
grove dennenbestand met 
ondergroei van bomen  en 
struiken. Het betreft een 
complex van biologisch min-
der waardevolle, waardevolle 
en zeer waardevolle elemen-
ten. Dit deel is eveneens 
opgenomen in het natuurbe-
heerplan. Daar wordt het 
opgenomen als een dennen-
eikenbos met Bochtige smele 
en Pijpenstrootje. De potenti-
eel natuurlijke vegetatie is 
daar arme Eiken-Beukenbos 

Binnen de zoekzone voor de 
parking zelf zijn geen waarde-
volle natuurelementen aan-
wezig. De 2 stukken bos die 
er aan palen zijn biologisch 
waardevol n bestaan uit grove 
dennenbestand met onder-
groei van grassen en kruiden. 

Deze locatie bestaat uit grove 
dennenbestanden met onder-
groei van bomen en struiken 
en ook een gedeelte als 
struisgrasvegetatie. Dit bos is 
biologisch waardevol. 

Het bosgebied vormt een 
specifiek biotoop voor vele 
soorten van fauna en flora. 

De Letterzetter is een soort 
die een bedreiging van het 
bos kan vormen, maar dit 
komt echter zelden voor bij 
Grove Den. 

Binnen de zoekzone zijn geen 
natuurelementen aanwezig. 
Ten zuiden is er wel een 
biologisch waardevolle bo-
menrij met dominantie van 
zomereik aanwezig. 
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 Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 Locatie 5 

en Eikenbos. 

Het bosgebied vormt een 
specifiek biotoop voor vele 
soorten van fauna en flora. 

De Letterzetter is een soort 
die een bedreiging van het 
bos kan vormen, maar dit 
komt echter zelden voor bij 
Grove Den. 

 

Noodzaak ontbossing Niet van toepassing Indien deze zone als volwaar-
dige parking dient te worden 
ingericht, zal deze voor een 
groot deel moeten ontbost 
worden. 

Bij behoud van de aanpalende 
beboste gebieden en inname 
van de tussenliggende en 
voorliggende ruimte voor 
parking, dient er geen ontbos-
sing te gebeuren. 

Indien deze zone als volwaar-
dige parking dient te worden 
ingericht, zal deze voor een 
groot deel moeten ontbost 
worden. 

Niet van toepassing 

Bodem en reliëf Vlak reliëf Binnen de zoekzone is micro-
reliëf aanwezig.  

Binnen de zoekzone is een 
vlak reliëf. De twee aanpalen-
de bosgebieden bevatten 
microreliëf. 

Vlak reliëf Vlak reliëf 

Beschikbare oppervlakte en 
(theoretisch) maximale invul-
ling i.f.v. parkeren1 

0,36 ha 

Ca. 144 parkeerkeerplaatsen 

1,05 ha 

Ca. 420 parkeerkeerplaatsen 

0,75 ha 

Ca. 300 parkeerkeerplaatsen 

1,2 ha 

Ca. 480 parkeerkeerplaatsen 

0,68 ha 

Ca. 272 parkeerkeerplaatsen 

Niet-ruimtelijke criteria      

Verkeersveiligheid Parking gelegen aan de oost-
zijde van de weg Hoogeind. 
De weg moet niet gekruist 
worden om het recreatiege-
bied te bereiken. 

Parking gelegen aan de oost-
zijde van de weg Hoogeind. 
De weg moet niet gekruist 
worden om het recreatiege-
bied te bereiken. 

De weg Hoogeind moet ge-
kruist worden om het recrea-
tiegebied te bereiken. In het 
seizoen, als deze parking 
gebruikt wordt, worden snel-
heidsbeperkende maatregelen 
(zie Figuur 25) genomen 
langs de voorliggende weg. 
Bovendien ligt de verkeersin-
tensiteit langs deze weg ligt 
niet erg hoog, waardoor de 
verkeersveiligheid gegaran-
deerd is. Er zijn ook zebrapa-
den voorzien in functie van 
het oversteken. 

Parking gelegen aan de oost-
zijde van de weg Hoogeind. 
De weg moet niet gekruist 
worden om het recreatiege-
bied te bereiken. 

Parking gelegen aan de oost-
zijde van de weg Hoogeind. 
De weg moet niet gekruist 
worden om het recreatiege-
bied te bereiken. 

Toegankelijkheid tot recrea-
tiedomein 

Deze parking is gelegen aan 
de toegang voor de visvijver 
en de watersporten. In functie 
van de zwemvijver en de 

Doorheen deze zone loopt 
een zandweg. Deze weg komt 
uit op de hoofdtoegang voor 
de zwemvijver. 

Deze zoekzone is gelegen 
tegenover de toegang tot de 
horeca (en hoogteparcours) 
en tegenover de hoofdtoe-

Indien in deze zoekzone een 
parking zou worden gereali-
seerd, dan moet de toe-
gangsdreef ten zuiden ervan 

Er is op dit moment geen 
rechtstreekse verbinding 
binnen het recreatiegebied 
tussen deze zone en de 

 
1 Theoretische oppervlakte voor een parkeerplaats is 20 m²: parkeerplaats van 2,5 x 5m + halve weg van 3m. Dit houdt geen rekening met tussenliggende groenelementen en een algemene toegang tot de parking. Een meer 
realistische benadering, incl. toegangsweg/groenvoorzieningen bedraagt 25-30 m²  per parkeerplaats. In functie van de huidige berekening wordt 25 m² per parkeerplaats gerekend. 
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 Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 Locatie 5 

horeca kan een onverhard 
pad langs de vijver gevolgd 
worden (ca. 250m tot aan de 
ingang zwemvijver) 

gang tot de zwemvijver. die gebruikt wordt voor de 
toegang tot de personeelspar-
king en de kampeerweide 
mogelijks worden verlegd. Om 
tot de huidige toegang van de 
zwemvijver te komen, die naar 
de andere kant gericht is, 
moet dan een afstand van ca. 
200m worden afgelegd. 

hoofdingang van de zwemvij-
ver. Indien deze zoekzone als 
parking wordt ingericht, die-
nen bezoekers via het fiets-
pad tot de parking in zoekzo-
ne 1 te wandelen richting de 
hoofdingang van de zwemvij-
ver. Deze afstand bedraagt 
ca. 450m. 

Huidig gebruik Bestaande, ingerichte parking 
voor het recreatiedomein. Ook 
de zuidelijk gelegen petan-
quevereniging maakt gebruik 
van deze parking. 

Beboste zone die ook gebruikt 
wordt als parking onder de 
bomen. 

Bestaand grasland. In het 
seizoen wordt dit gebruikt in 
functie voor (tijdelijke) parking 
voor het recreatiegebied. 

Volledig bebost gebied. Wordt 
ook gebruikt i.f.v. zacht recre-
atief medegebruik (mountain-
bike, lopen) 

1x week in gebruik als oefen-
plaats voor ruiters van LRV 
Sint Joris Meer. Geen land-
bouwgebruik aangegeven 

Economische haalbaarheid 
(eigendom) 

In eigendom van de stad 
Hoogstraten. 

In eigendom van de stad 
Hoogstraten. 

Private eigendom In eigendom van de stad 
Hoogstraten. 

In eigendom van de stad 
Hoogstraten. 

Praktische haalbaarheid De bestaande parking kan als 
parking behouden blijven. Er 
is echter geen ruimte om deze 
parking uit te breiden, zonder 
in te grijpen op omliggende 
natuurwaarden. 

Om deze zone als een vol-
waardige parking in te richten, 
dient een groot gedeelte van 
de bebossing te worden ver-
wijderd en het reliëf afgevlakt.  
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2.5 Samenvatting 

Uit de berekening van de parkeerbehoefte blijkt dat er een parking voor minimaal 

425 wagens op/nabij het terrein aanwezig zou moeten zijn om de parkeerbehoefte 

op de meeste dage op te vangen. De opvang voor piekbelasting op enkele da-
gen/jaar is daar niet bij inbegrepen.  

De huidige, ingerichte parking - zoekzone 1 - blijft als parking behouden en kan 

plaats bieden aan een 100-tal wagens. Er zijn echter geen uitbreidingsmogelijkhe-

den voor deze parking. Eromheen bevinden zich waterpartijen, waardevolle vegeta-
tie of infrastructuur. Deze parking is goed gelegen voor de activiteiten in het zuidelijk 
gedeelte van het recreatiedomein, nl. de watersporten en de visvijver. Deze parking 
kan ook gebruikt worden voor de meer noordelijke activiteiten, zoals de zwemvijver, 
horeca en hoogteparcours die via een (onverhard) pad langs de vijver bereikbaar 
zijn. 

Van de bestaande beboste zone - zoekzone 2 - die reeds lang als parking onder de 
bomen gebruikt wordt, is het wenselijk om daar de parkeerfunctie van op te heffen 
om zo de zone terug meer in zijn oorspronkelijke, natuurlijke staat te brengen. De 
doelstelling voor dit gebied in het geldende natuurbeheerplan is omvorming tot 
speelbos/struinzone. Het lijkt niet wenselijk om deze zone om te vormen voor vol-
waardige parking en het is ook de betrachting om de zone meer te betrekken bij het 
recreatiedomein in functie van zachte recreatie (wandelpaden, mountainbikeroute, 

speelbos,…) en om bosherstel mogelijk te maken. Door behoud van deze beboste 

zone, wordt het bebost en besloten karakter van het recreatiedomein niet aangetast 

en kan de beleving vanuit het recreatiedomein en vanuit de omgeving hetzelfde 

blijven. Deze zoekzone komt niet in aanmerking voor de realisatie van een parking 

voor het recreatiedomein. 

In het (niet-gefinaliseerde) masterplan voor de Mosten werd het bosgebied ten 
noorden van het recreatiedomein – zoekzone 4 - aangeduid als een zone voor 
parking. Theoretisch gezien komt deze zone in aanmerking als parking. De ligging 
palend aan het recreatiedomein en de beschikbare oppervlakte zorgen dat op deze 
plaats een voldoende ruime parking zou kunnen worden ingericht. De aanleg van 
een parking op deze plaats heeft echter als nadelen dat er een nieuwe inkomzone 
voor het recreatiedomein zou moeten worden ingericht (is nu anders georiënteerd) 
en dat de bestaande dreef ten noorden van het recreatiedomein zou moeten worden 
verlegd naar de noordelijke zijde van het perceel in functie van de veiligheid van de 
bezoekers en de doorgang naar de achtergelegen kampeerweide en personeels-
parking. Het grootste nadeel is dat deze zone grotendeels zou moeten worden ont-

bost in functie van de aanleg van de parking en dit geniet geen voorkeur. Door be-

houd van deze beboste zone, wordt het bebost en besloten karakter van het recrea-

tiedomein niet aangetast en kan de beleving vanuit het recreatiedomein en vanuit 

de omgeving hetzelfde blijven. Er wordt ook niet ingegrepen op de natuurwaarde 

van het gebied. Deze zoekzone komt niet in aanmerking voor de inrichting als inge-

richte parking. 

De meest zuidelijke zoekzone – zoekzone 5- is in gebruik door de landelijke rijvere-
niging Sint Joris Meer die er 1xweek op traint. Er is geen infrastructuur op het terrein 
en het is verder braakliggend. Deze zone is niet rechtstreeks met het recreatiedo-
mein verbonden via een pad.  

Rondom de visvijver kan het recreatiedomein wel bereikt worden. De afstand tussen 
deze parking en vb. de toegang tot de zwemvijver bedraagt ca. 550m via de be-
staande paden in het gebied of 450m indien er een bijkomende – kortere verbinding 
– zou kunnen gerealiseerd worden. De horeca en het klimpark zijn dan nog een 
klein stukje verder. In functie van de toegang tot de zwemvijver, de horeca en het 
klimpark is dat een verre afstand. Voor een dagjestoerist is de afstand te overbrug-
gen als hij een hele dag aan het de zwemvijver verblijft. Voor bezoekers van de 
horeca is die afstand echter te groot. Bovendien is er in deze zone van het recrea-
tiedomein al een parking om de parkeerbehoeften in het zuidelijk deel op te vangen 
(=zoekzone 1) 

Alhoewel voor de inrichting van deze zoekzone geen ontbossing nodig zou zijn of 
geen waardevolle natuurelementen worden ingenomen, zijn de bereikbaarheid en 
veiligheid voor deze zone wel grote aandachtspunten. Bovendien is het terrein niet 
beschikbaar, gezien het in gebruik is door een LRV. Doordat de vereniging het ter-
rein echter slechts aan een lage intensiteit gebruik, kan overwogen worden dit ter-
rein wel open te stellen als overloopparking bij grote bezoekersaantallen om zo het 
wildparkeren tegen te gaan. Deze zone heeft een behoorlijke capaciteit als over-
loopparking (ca. 270 parkeerplaatsen). Het in gebruik nemen als overloopparking 
kan echter enkel indien dit mogelijk blijkt na overleg met de LRV en indien op het 
moment van gebruik ook parkeerstewards worden ingezet om de mensen naar daar 
te leiden. De inrichting van een overloopparking is hier een optie, maar de inrichting 
van een permanente parking op deze plaats biedt geen oplossing voor de invulling 
van de parkeerbehoeften voor het gehele recreatiedomein en in het bijzonder de 
activiteiten en horeca in het noordelijk gedeelte. 

Tot slot wordt zoekzone 3, een zone buiten het recreatiegebied bekeken. Deze 
zone, gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is gelegen tussen 
twee beboste delen met microreliëf. Deze zone is reeds geruime tijd in gebruik als 
parking tijdens het seizoen, voornamelijk in functie de horeca en in functie van de 
zwemvijver. De zone ligt ter hoogte van de ingangen van de meer noordelijke delen 
van het recreatiegebied, nl. de horeca, het hoogteparcours en de zwemvijver. Deze 
zone is echter zonevreemd gelegen waardoor een inrichting als permanente parking 
niet zomaar mogelijk is. Deze zoekzone ligt bovendien niet in het recreatiedomein, 
maar aan de overzijde van Hoogeind die moet overgestoken worden in functie het 
bereiken van het recreatiegebied. De weginrichting wordt tijdens het seizoen echter 
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hierop aangepast: er zijn zebrapaden voorzien, er worden betonblokken op de weg 
aangebracht en er geldt een snelheidsregime van 30 km/h. In samenhang met de 
lage verkeersintensiteit van doorgaand verkeer op deze weg, betekent dit dat er 
weinig problemen zijn met betrekking tot verkeersveiligheid. Het perceel is echter 
wel nog in gebruik voor landbouw en het perceel is gelegen in herbevestigd agra-
risch gebied. Er dient bij inname van deze zone op zoek worden gegaan of er bin-
nen de gemeente compensatie mogelijk is voor naar het gebruik. De capaciteit van 
deze parking, is, aanvullend op de bestaande, ingerichte parking in zoekzone 1 is zo 
goed als toereikend om de parkeerbehoefte op drukke dagen op te vangen en zou 
dus de parkeerbehoefte kunnen invullen. 
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2.6 Conclusie alternatievenonderzoek 

Zoekzone 3 wordt in het alternatievenonderzoek naar voor geschoven als de meest 
geschikte locatie in functie van een bijkomende parking voor het recreatiegebied de 

Mosten.  

De locatie heeft de volgende voordelen: 

– Oppervlakte is voldoende groot om een ruime parking in te richten om zo, samen 
met de bestaande parking in zoekzone 1 de grootste parkeerdruk op drukke da-
gen op te vangen. 

– De parkeerplaats is gesitueerd ten opzichte van het noordelijk gedeelte van het 
recreatiedomein, waardoor het parkeren gespreid wordt. De bestaande parking 
in zoekzone 1 is meer zuidelijk gelegen. 

– De parking is goed gelegen ten opzichten van de horeca, hoogteparcours en de 
zwemvijver. Zonder de (niet gewenste) bosparking in zoekzone 2 in beschou-
wing te nemen, zijn er geen parkeerplaatsen daar in de omgeving. 

– Er dient geen ontbossing of verwijdering van waardevolle vegetatie te gebeuren. 

 

In het RUP wordt een planologische herbestemming bekeken van deze locatie in 
functie van de realisatie van een volwaardige parking bekeken. Uit het alternatie-
venonderzoek zijn in functie van de opmaak van het RUP reeds volgende aan-
dachtspunten naar voor gekomen waar rekening mee moet gehouden worden: 

– Voor het bestaande landbouwgebruik en de inname van herbevestigd agrarisch 
gebied dient te worden gezocht naar oplossing voor de gebruiker. 

– De inrichting van het gebied dient zo te worden opgevat dat een maximale ver-
keersveiligheid kan gegarandeerd worden. Zo moeten de in- en uitgang van de 
parking duidelijk aangegeven zijn en bij voorkeur worden gebundeld op één 
plaats waarbij conflicten met overstekend voetgangers vermeden worden. 

– De parking moet als een groene parking worden ingericht.  

– De waterbalans op het perceel dient op 0 te worden gebracht: het hemelwater 
dat ter plaatse neervalt, dient ook ter plaatse te kunnen infiltreren. 

– De aangrenzende beboste gebieden moeten gevrijwaard worden: parkeren hier 
is niet mogelijk. 

 

Buiten de opmaak van een RUP is in functie van het uitrollen van een goed systeem 
voor parkeren, ook een flankerend beleid nodig: 

– Aankoop van de zone in functie van parkeerplaats, waarbij omliggende delen in 
landbouwgebruik kunnen behouden blijven voor landbouw. 

– Op het domein zelf dient voldoende fietsstalplaatsen aanwezig te zijn om het 
fietsgebruik maximaal te stimuleren. De bestaande fietsstalplaatsen liggen aan 
de hooftoegang van de zwemvijver, maar liggen verspreid in en palend aan het 
bos. Een herinrichting van deze fietsplaatsen en een mogelijkheid om deze veilig 
achter te laten (denk ook elektrische fietsen, bakfietsen, fietskarren) zal een 
meerwaarde zijn voor het gebied en kan het autoverkeer mogelijks terugdringen. 
Fietsparkeerplaatsen moeten op verschillende plaatsen aanwezig zijn, zo dicht 
mogelijk bij de ingang van de activiteiten binnen de zone. 

– De bestaande (tijdelijke) maatregelen van de weginrichting dienen op termijn te 
evolueren naar een permanente weginrichting waarbij deze aangepast is om de 
maximale veiligheid voor overstekende voetgangers te garanderen. 

– Er dienen gesprekken aangegaan worden met de LRV om te bekijken of het 
gebruik als overloopparing mogelijk is en op welke momenten. 

– De bestaande bosparking (zoekzone 2) dient te worden afgesloten voor autover-
keer zodat parkeren daar niet meer mogelijk is. Deze zone kan ten dienste staan 
van het recreatief medegebruik, met respect voor de natuurwaarden en het na-
tuurlijk microreliëf. 
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3 Situering zoekzone 

3.1 Ruimtelijke situering 

Het recreatiedomein de Mosten is gelegen ten noorden van de woonkern Meer op 
grondgebied van de gemeente Hoogstraten. Het recreatiedomein ligt op korte af-
stand van de autostrade en van de Nederlandse grens. 

De zoekzone van het RUP bevindt zich ten westen van het recreatiegebied. 

 

Figuur 2: situering recreatiegebied op stratenplan. 

 

3.2 Afbakening zoekzone 

De zoekzone omvat een gedeelte van het perceel afd. 3, sectie F 596B waar in de 
bestaande toestand op sommige momenten reeds wordt geparkeerd in functie van 
het recreatiegebied de Mosten. De zone wordt in het noordwesten en het zuidwes-
ten begrensd door een bebost gebied op een restant van een landduin. 

De oppervlakte van de zoekzone bedraagt ca. 1,5 ha 

 

Figuur 3: afbakening zoekzone op orthofoto (2019) 
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4 Planologisch-juridisch kader 

4.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 
december 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 
2003 (VR 12.12.2003). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door 
het Vlaams Parlement bij decreet van 19.03.2004. Een tweede herziening is ge-
beurd in 2010 (VR 17.12.2010). De bindende bepalingen daarbij werden bekrach-
tigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 16.02.2011 Het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar 
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.  

Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten 
en –plannen die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen 
kunnen vervangen. Intussen blijven deze van kracht. 

Hoogstraten behoort volgens het RSV tot de categorie van de klein stedelijke gebie-
den op provinciaal niveau. Hoogstraten is gelegen in het buitengebied maar delen 
van een aantal gemeenten werden als niet stedelijke kernen aangeduid en beleids-
matig opgewaardeerd naar kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De reden 
hiervoor is dat in grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied een stedelijk 
beleid in enkele geselecteerde gebieden kan zijn om de versnippering en uitzwer-
ming van activiteiten tegen te gaan. 

Het ruimtelijk beleid, voor kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau, is erop 
gericht de bestaande stedelijke morfologische structuren en het stedelijk functione-
ren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is 
slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle 
prioriteiten naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties 
en anderzijds door complementair beleid in de aangrenzende kernen van het bui-
tengebied. Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwalitatieve verbetering 
van het woningpatrimonium, de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economi-
sche structuur veeleer dan aan de ruimtelijke ontwikkeling met alleen maar een 
kwantitatieve uitbreiding die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert. 

Op het vlak van lokale recreatie zijn geen standpunten in het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen geformuleerd. 

4.2 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur 
(AGNAS) 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse over-
heid in overleg met gemeenten, provincies en middenveldorganisaties van 2004 tot 
2009 gewerkt aan een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien 
buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden 
blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuit-
breiding. 

Hoogstraten is gelegen in regio Noorderkempen. De ruimtelijke visie voor de natuur-
lijke en agrarische structuur werd voor deze regio in 2008 opgesteld.  

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde 
ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 
31.300 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

 

Figuur 4: kaart gewenste ruimtelijke structuur ‘Open Kermpen’, gebied 2C: centraal oostelijk 
deel 

Het recreatiedomein de Mosten is gelegen in zone 16.12 met als doel ‘Behoud en 
versterking van samenhangende boscomplexen (en van parkstructuren).  

Volgende ontwikkelingsperspectieven zijn hieraan gekoppeld: 

– Zowel de grote boscomplexen als de kleinere waardevolle boskernen en parken 
moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context 
behouden en waar mogelijk versterkt worden. 
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– De structuurbepalende bossen en boscomplexen worden gedifferentieerd als 
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfunc-
ties kunnen accenten worden gelegd op bepaalde functies (natuur, landschap, 
cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …). 

– Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of histori-
sche complexen te versterken of te herstellen zonder de samenhang van aan-
eengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden aan te tasten en reke-
ning houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context. 

– De grote monotone naaldhoutaanplanten vormen belangrijke aandachtsgebie-
den voor versterking van de bosstructuur. Enerzijds via bosinbreiding, anderzijds 
via bosomvorming naar een meer gevarieerde bosstructuur (kwalitatieve ver-
sterking). 

 

Het landbouwgebied aan de overzijde van de weg Hoogeind, is gelegen in zone 
10.6 met als doel ‘Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor 
de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte.’ 

– De - mede dankzij diverse ruilverkavelingen - goed gestructureerde agrarische 
gebieden van Open Kempen worden maximaal gevrijwaard voor de beroeps-
landbouw. 

– In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouw een 
garantie voor het open houden van het agrarisch cultuurlandschap. De grondge-
bonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager van het ge-
bied. De niet-grondgebonden landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draag-
kracht. 

– Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkhe-
den en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open 
landschap behouden en versterkt wordt. 

– Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente landbouwont-
ginningen, ruilverkavelingsgebieden met in het bijzonder in de omgeving van ge-
bieden ingericht voor weidevogel en het behoud van de grondgebonden land-
bouw worden als basis gebruikt voor het aanduiden van bouwvrije agrarische 
zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande be-
bouwing. 

Herbevestigd agrarisch gebied 

Ten westen van de weg Hoogeind, waar de zoekzone gelegen is, werd het agra-

risch gebied aangeduid als ‘herbevestigd agrarisch gebied’.  

 

Figuur 5: ligging herbevestigd agrarisch gebied 
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4.3 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.). Het structuurplan werd een 

eerste maal herzien in 2011 (MB 04.05.2011). 

Hoogstraten werd geselecteerd als kleinstedelijk gebied. Dit kleinstedelijk gebied 
werd eveneens aangeduid als ‘gebied van primair toeristisch-recreatief belang’. 
Gebieden van primair toeristisch-recreatief belang zijn de stedelijke gebieden en 
specifiek aangeduide gebieden binnen de netwerken. Hier zijn uitbreiding en inplan-
ting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk. 

In het PRSA is Hoogstraten opgenomen binnen de deelruimte van de Open Kem-
pen. De provincie ziet deze deelruimte als een open gebied met grootschalige land-
bouw en verspreide natuurlijke gebieden. 

Hoogstraten is een versterkte pool van tweede orde (naast het regionaalstedelijk 
gebied Turnhout). Het kleinstedelijk gebied fungeert als hoofdplaats voor de open 
Kempen. Hier worden stedelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid en voorzienin-
gen geconcentreerd. Om deze rol te vervullen zijn uitbreiding, verdichting en op-
waardering van het kleinstedelijk gebied noodzakelijk. 

Dit kleinstedelijk gebied werd eveneens aangeduid als ‘gebied van primair toeris-
tisch-recreatief belang’. Gebieden van primair toeristisch-recreatief belang zijn de 
stedelijke gebieden en specifiek aangeduide gebieden binnen de netwerken. Hier 
zijn uitbreiding en inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk. 

Op het vlak van lokale recreatie zijn geen standpunten in het RSPA geformuleerd. 

De Mosten is gelegen buiten het kleinstedelijk gebied.  

4.4 Gemeentelijk structuurplan Hoogstraten 

 

Figuur 6: illustratie GRS Hoogstraten, gewenste recreatieve structuur 

In het richtinggevend gedeelte van het GRS Hoogstraten werd “De Mosten” aange-
duid als lokale recreatieve cluster: “bestaande concentratie van recreatieve activitei-
ten binnen recreatiegebied” 

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

Het recreatiedomein is ook aangeduid als belangrijk knooppunt voor recreatieve 
netwerken. 

De zone is gelegen binnen de deelruimte ‘groen-geel Hoefijzer’.  

De zone tussen het recreatiedomein De Mosten en de autosnelweg wordt in het 
GRS als ‘landbouwkerngebied’ opgenomen. In landbouwkerngebieden is grondge-
bonden landbouw de hoofdruimtegebruiker. Nieuwe gebouwen in functie van agrari-
sche bedrijfsvoering worden bij voorkeur ontwikkeld bij bestaande gebouwen. Wa-
terbeheersingswerken dienen in deze gebieden mogelijk te zijn. Afgestoten land-
bouwwoningen moeten als woning gevrijwaard kunnen blijven om verval van het 

platteland tegen te gaan. 

Er zijn in het GRS geen specifiek ontwikkelingsperspectieven of actie opgenomen 
m.b.t. een parking voor de Mosten. 
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4.5 Bestemmingen 

Het recreatiegebied de Mosten is gelegen in een zone voor dagrecreatie en een 
zone voor verblijfsrecreatie volgens het gewestplan. De zoekzone in functie van de 
parking is gelegen ten westen van de weg Hoogeind. Deze zone heeft de bestem-
ming landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan. 

 

4.6 Relevante plannen en studies 

4.6.1 Masterplan de Mosten 

Het stadsbestuur van Hoogstraten besliste in 2014 om een masterplan voor de 
Mosten te laten opmaken om de ambitie en uitdagingen voor het recreatiedomein 
voor het komend decennium vast te leggen en om investeringen te kunnen  

Het was de bedoeling om de kwaliteiten van het domein te versterken dit door het 
verbeteren van de infrastructuur en de dienstverlening. 

Het masterplan werd echter nooit gefinaliseerd en aangenomen. Het (onafgewerkte) 
masterplan hielp de stad echter wel om reeds een aantal aanpassingen en verbete-
ringen aan het terrein aan te brengen.  

Het ontbreken van een goede, voldoende ruime parkeerplaats werd in het master-
plan eveneens meegenomen. Dit resulteerde in een voorstel van plaats voor een 
nieuwe parkeerplaats in het noordelijk gedeelte van het recreatiedomein in een 
beboste zone (zie nr. 4 op Figuur 1 – pg. 5). 

4.6.2 Natuurbeheerplan 

Algemeen 

In opdracht van de stad Hoogstraten werd in oktober 2017 een natuurbeheerplan 
afgerond. Delen van de bossen binnen het recreatiegebied zijn gelegen binnen 

bestanden uit dit natuurbeheerplan. 

De bestande binnen het recreatiegebied zijn gelegen binnen het gebied Eindsehei-
de 1B en 1C. Het bestand 1b is in de bestaande toestand als gebruik als parking 

onder bomen. 
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Figuur 7: orthofoto met aanduiding bestanden natuurbeheerplan. Bosbestand 1b (Eindsheide) 
met gele pijl aangeduid. 

Ten westen en ten noorden van het recreatiedomein liggen bestanden gelegen in de 
zone Rommensbos. 

Het natuurbeheerplan maakt melding dat er restanten van oude stuifduinen te vin-
den zijn ter hoogte van de bestanden in onder andere Eindseheide. De lokale kleine 
zandruggen kunnen voor een lokaal microreliëf met een hoogteverschil van 0,5 tot 

max. 1m zorgen.  

Biodiversiteit 

Het bostype dat voorkomt in bestand Eindseheide 1b betreft een dennen-eikenbos 
met Bochtige smele en Pijpenstrootje. De bestanden die deel uitmaken van de bos-
plaats Eindseheide worden op basis van de ‘potentieel natuurlijke vegetatie’ gety-
peerd als arme eiken-beukenbos. 

In het natuurbeheerplan wordt ook melding gemaakt dat de waterrijke gebieden, 
zoals Eindseheide een geschikt jachtbiotoop vormen voor de watervleermuis. Het 
bosgebied fungeert eveneens als broed- doortrek en overwinteringsgebied voor tal 
van vogelsoorten (waaronder Kramsvogel, Koperwiek en Sijzen). Tijdens de win-
termaanden kunnen er grote hoeveelheid watervogels aangetroffen worden, een 
gedeelte op doortrek of komen overwinteren. Het betreft diverse soorten ganzen, 
eenden. Occasioneel worden ook brilduiker, nonnetje en grote en Middelste zaag-
bek aangetroffen. Oeverloper en Goudplevier worden op doortrek eveneens waar-
genomen. Ook weidevogels worden in de omgeving aangetroffen, nets als meeu-
wen. De bossen en omgeving bieden potenties voor de ijsvogel. 

De grote waterpartijen oefenen ook een grote aantrekkingskracht uit op diverse 
soorten insecten zoals juffers en libellen. 

Knelpunten en potenties 

Als potenties worden in het natuurbeheerplan aangegeven dat bossen een beheer 
kunnen krijgen waardoor hun ecologische waarde wordt opgewaardeerd. Dit kan 
door de aanleg van bosranden.  

De recreatiedruk vanuit het recreatiedomein De Mosten wordt aangegeven in het 
natuurbeheerplan. Het bos binnen het recreatiedomein is toegankelijk en dat mag 
ook zo blijven. 

Als knelpunten voor het gebied worden aangegeven: eenzijdige, en homogene 
aanplanten van naaldhout, dat bovendien van lage kwaliteit, is domineren in deze 
regio. De uitdaging zal er dan ook uit bestaan om de ze om te vormen naar struc-

tuurrijkere bossen, met een verhoogd aandeel aan inheems loofhout. 

Beheersdoelstellingen 

In Eindseheide zijn naaldhoutbestanden opgenomen, die ofwel gedund moeten 
worden, of een omvorming naar gemengd bos of loofbos zullen ondergaan. Wegens 
de nabijheid van het recreatiedomein dient ook de veiligheidssituatie nauwgezet te 
worden opgevolgd. 

De bestaande onverharde boswegen zijn voor voetgangers toegankelijk. Alle be-
staande boswegen worden behouden; aanleg van nieuwe wegen wordt echter niet 
voorzien. De bosplaats Eindseheide wordt speelbos / struinzone. 

Er zal in het bosbestand Eindseheide 1b gewerkt worden met natuurlijke en kunst-
matige verjonging. Dit zal gebeuren door groenkap en selectie van toekomstbomen. 
De soort Grove Den is de te verwijderen soort en de zomer/wintereik en ruwe berk 
zijn doelsoorten. De gehele bosplaats (behalve Eindseheide 2a) wordt een vrij toe-
gankelijke zone. Het krijgt daarbij een nulbeheer. Enkel veiligheidskappingen vinden 
plaats indien nodig. 
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5 Sectoraal juridisch kader 

Zie kaart 5 “sectoraal-juridische context” in kaartenbundel 

Zie kaart 7 “watertoetskaart” in kaartenbundel 

Tabel 1: samenvattende tabel sectoraal kader 

Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP parking De Mosten 

Natuur en bos   

Gebieden van VEN/IVON Gebiedsgericht beleid cfr. natuurdecreet Op ca. 500m ten oosten van de zoekzone, ten oosten van het recreatiegebied cf. gewestplan is ‘De Vallei van 
de Mark’ gelegen. Dit maakt onderdeel uit van het VEN en is een ‘grote eenheid natuur’ 

Vogelrichtlijngebied  Europese Richtlijn 79/409/EEG 

Speciale beschermingszone cfr. natuurdecreet  

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Habitatrichtlijngebied Europese Richtlijn 92/43/EEG 

Speciale beschermingszone cfr. natuurdecreet  

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Natuurreservaten natuurdecreet + besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen 
en de erkenning van natuurreservaten 

Ten oosten van het recreatiegebied, binnen de zone van het VEN, zijn delen aangeduid als natuurreservaat 
‘Halsche Beemden en Pimpernelgraslanden’, beheerd door natuurpunt en Markmeanders (Vlaams Natuurre-
servaat) 

Bosdecreet Bosdecreet 13/06/90, zoals gewijzigd  De bossen palend aan de zone voor parkeren worden behouden. Er is geen ontbossing voorzien. 

Landbouw   

Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten 12 juli 
1970 en 11 augustus 1978 

De zoekzone is gelegen in de afgeronde ruilverkaveling Meerle. 

Landschap/onroerend erf-
goed 

  

Beschermd monument, land-
schap, dorpsgezicht of stads-
gezicht 

onroerenderfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Er is geen beschermd erfgoed of landschap in de onmiddellijke omgeving gelegen. 

Erfgoedlandschappen onroerenderfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Niet van toepassing. 

 

Inventaris bouwkundig erf-
goed 

onroerenderfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaan-
deren (VIOE) - vastgestelde lijst (29-3-2019) 

Er is geen waardevol, niet beschermd erfgoed in of in de omgeving van de zoekzone gelegen. 

Archeologisch erfgoed onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
rend erfgoedbesluit van 16/05/2014 - hoofdstuk 5 
(archeologie) 

Geen archeologische vondsten gekend. Het recreatiegebied ten oosten van de zoekzone is gekend als een 
zone waar geen archeologie te verwachten is. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP parking De Mosten 

Fysisch systeem   

Waterloop Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 Niet van toepassing 

Polder of watering  De wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen; de 
wet van 3 juni 1957 betreffende de polders; het K.B. 
van 30 januari 1958 houdende algemeen politiere-
glement van de polders en van de wateringen; de 
wet van 28 december 1967 betreffende de onbe-
vaarbare waterlopen. 

De zoekzone is gelegen binnen de watering De Beneden Mark 

Beschermingszone grondwa-
terwinning 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27/3/1985. Niet van toepassing 

Watertoets Artikel 1.3.1.1 Gecoördineerd decreet integraal 
waterbeleid + uitvoeringsbesluit watertoets (water-
toetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2017) 

Niet van toepassing 

Zoneringsplan  
rioleringsinfrastructuur 

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden 
op 1/07/2022 vastgesteld door de Vlaamse Rege-
ring, met inbegrip van herziene zoneringsplannen en 
GUP’s (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) 

De zoekzone is niet opgenomen in het zoneringsplan. De weg Hoogeind is wel gelegen in centraal gebied. 
(reeds aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie).  

Mobiliteit/openbare ruimte   

buurtwegen Cf. atlas der buurtwegen Hoogeind is gekend als buurtweg nr. 1 

Mobiliteitsplan Visie geldende mobiliteitsplan Hoogstraten 
(28/04/2004, deels geactualiseerd 30/01/214) 

De weg Hoogeind werd gecategoriseerd als een lokale weg type II. Dit type van wegen hebben als hoofdfunc-
tie verzamelen en ontsluiten op lokaal niveau. De ontsluitingsfunctie primeert op deze weg. Het toegang geven 
neemt ook een belangrijke plaats in. In Hoogeind is een gewenst snelheidsregime van 70 km/u vooropgesteld. 

Hoogeind maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  

Als actie is in het mobiliteitsplan opgenomen: aanleg van fietssuggestiestroken langs Hoogeind richting Meer-
sel tot de Jan de Wysestraat. Dit project is in voorbereiding, maar werd nog niet uitgvoerd. 

Rooilijnplan Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg 
en een aangrenzende eigendom (aangelanden). 

Voor Hoogeind is geen rooilijnplan van toepassing. 

Andere   

Recht van voorkoop Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden zijn 
o.m.: natuurbehoud, ruilverkaveling, ruimtelijke 
ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart,… 

Niet van toepassing 

Ruimtelijke veiligheidsrappor-
tage  

Besluit inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage 
29/6/2007 

Op 1/12/2020 werd de online RVR toets doorlopen met volgende resultaat: 

“Er bevinden zich één of meer bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij de zoekzone. De inplanting van nieu-
we Seveso-inrichtingen wordt in het RUP uitgesloten. Leg uw (voor)ontwerp van RUP voor aan het Team 
Externe Veiligheid om te laten bepalen of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld.” 

De scopingsnota werd voorgelegd aan team Externe Veiligheid voor advies op 20/07/2022. Op 25/08/2022 
werd door het Team Externe Veiligheid een advies verleend. Er worden geen aanzienlijke effecten op het vlak 
van de externe veiligheid verwacht. Het Team Externe Veiligheid beslist daarom dat bij het RUP ‘Parking De 
Mosten’ geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. Dit advies werd toegevoegd in bijlage. 
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6 Bestaande toestand 

6.1 Beschrijving zoekzone en omgeving 

6.1.1 Fysisch systeem 

Zie kaart 6 “fysisch systeem” in kaartenbundel 

Bodemtype De zoekzone wordt in gekenmerkt door een droge tot matig natte 

podzol(achtige bodem (Zcg – Zdg) 

Bodemkwaliteit Geen bodemonderzoeken, schadegevallen of meldingen gekend 

(bron: geoloket OVAM) 

Reliëfkenmerken De zoekzone heeft een vlak reliëf, met uitzondering van de delen 

die bebost zijn. Deze bebossing komt voor op restanten van 

landduinen en er is microreliëf aanwezig (zie ook foto weergege-

ven op Figuur 29 op pg. 29) 

Waterhuishouding  De zoekzone is volledig gekarteerd als ‘matig gevoelig voor 
grond-waterstroming’ (type 2). 

Het gebied wordt gekenmerkt door een infiltratiegevoelige bodem. 

De zoekzone is niet erosiegevoelig. 

 

 

Figuur 8: digitaal hoogtemodel (hillshade 25 cm) 

 

Figuur 9: Watertoetskaart: grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
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Figuur 10: Watertoetskaart – infiltratiegevoelige bodems 

 

Figuur 11: Watertoetskaart: hellingenkaart 

 

6.1.2 Natuur 

Globale natuurlijke 
structuur 

De zoekzone paalt onmiddellijk aan het recreatiegebied De Mosten 
aan de overzijde van de weg. In dit recreatiegebied komen heel 
wat natuurwaarden voor. Het recreatiegebied is hoofdzakelijk 
bebost. Ook het gedeelte van de ‘bosparking’ ervan (zie nr. 2 op 
Figuur 1). waar momenteel nog in wordt geparkeerd wordt als 
complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer 
waardevolle elementen gekarteerd. 

Ten oosten van het recreatiegebied is een gedeelte van het VEN 
(Vlaams Ecologisch Netwerk) gelegen. Een gedeelte van de be-
bossing op het recreatiedomein is aangeduid als bos. 

Natuurwaarden in zoek-
zone 

In de zoekzone zijn twee beboste delen aanwezig. OP de biolo-
gische waarderingskaart worden deze als biologisch waardevol 
beschouwd. Het betreft een naaldbos van Grove Den met onder-
groei van grassen. 

Het bos is echter niet meegenomen in de boskarteringskaart. 

 

 

Figuur 12: boskartering 2000 (arcering) en aanduiding VEN (groene contour) 
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Figuur 13: Biologische waarderingskaart (versie 2018) 

6.1.3 Ruimtegebruik in omgeving 

Landbouw  De zoekzone is gelegen in agrarisch gebied. De zoekzone maakt deel uit van 
een groter perceel en is op de landbouwgebruikskaart weergegeven als wei-
land. Het overige gedeelte van het perceel is weergegeven als in gebruik voor 
‘fruit en noten’. De twee beboste delen werden uitgespaard en zijn niet in agra-
risch gebruik. Het overige deel van het agrarisch gebied is in grote mate ook in 
landbouwgebruik. 

Wonen In de onmiddellijke omgeving van de zoekzone komen geen woningen voor. 
Langs Hoogeind, komen wel landbouwbedrijfswoningen en zonevreemde 
woningen voor.  

Werken Op korte afstand van de zoekzone is de transportzone van Meer gelegen (aan 
de overzijde van de snelweg. Op dit bedrijventerrein zijn heel wat bedrijven 
gevestigd. Verder bestaat de bedrijvigheid in de omgeving grotendeel uit land-
bouwbedrijvigheid. 

Recreëren Het recreatiedomein de Mosten is ten oosten van Hoogeind gelegen. De par-
king die voorzien wordt in de zoekzone dient om de parkeerbehoefte van dit 
recreatiegebied deels mee op te vangen.  

Figuur 14: Landbouwgebruikspercelen (ALV, 2019)  
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Landbouw impact studie 

In oktober werd er door Departement Landbouw en Visserij een landbouwimpact-
studie (LIS) opgemaakt. Deze studie geeft indicatief de impact van een gebiedsont-
wikkeling weer op de gekende landbouwpercelen, voor de bijhorende bedrijven en 
op de huidige agrarische bestemmingen.  

De landbouwstructuur en de landbouwwaarde bepalen samen de landbouwimpact 
op de landbouwpercelen.  

 

 

Figuur 15: landbouwimpactkaart (bron: LIS oktober 2020) 

6.1.4 Landschap en erfgoed 

Landschapstype De zoekzone is gelegen in een strook agrarisch gebied tussen de auto-
snelweg en het recreatiegebied de Mosten. In deze strook agrarisch 
gebied zijn heel wat landbouwbedrijfsgebouwen aanwezig en ook wind-
molens. Dit agrarisch gebied met grote percelen is aan een ruilverkave-
ling onderhevig geweest.  

In de omgeving komen enkele beboste delen voor, het als in de zoekzo-
ne zelf.  

Landschapsatlas De weg Hoogeind wordt als een lijnrelict gezien. Het betreft de oude weg 
tussen Meer en Breda. 

Het recreatiedomein De Mosten maakt deel uit van de relictzone Meer-
selse Bergen en Rommenbos. Dit betreft een huidig bebost voormalig 
heidegebied. Ten oosten van deze relictzone is de Markvallei gelegen. 

De zoekzone zelf kreeg geen aanduiding in de landschapsatlas. 

Provinciale land-

schapskaart 

Ten noorden van de waterplassen in het recreatiegebied staat een zone 
gekarteerd als ‘duinen’. Rondom de waterplassen is het grootste gedeel-
te gekarteerd als bos. De voorliggende weg Hoogeind werd aangeduid 
als ‘verbindingsweg’. 
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Figuur 16: Provinciale landschapskaart 

6.1.5 Mobiliteit 

6.1.5.1 Ontsluiting 

Het recreatiegebied De Mosten ontsluit via de weg Hoogeind. De zoekzone is gele-
gen aan de overzijde van de weg Hoogeind en ontsluit in de huidige toestand op 
twee plaatsen op de weg Hoogeind. 

Hoogeind is een lokale weg (2x1) en vormt de verbinding tussen de woonkernen 
van Meer en Meersel-Dreef.  

6.1.5.2 Bereikbaarheidsprofiel 

Voetgangers 

De toegang voor de voetgangers is voorzien langs de weg Hoogeind. Bezoekers die 
zich parkeren in de zoekzone kunnen in de bestaande toestand de ingang van het 
recreatiegebied bereiken via een zebrapad over Hoogeind ter hoogte van twee 
toegangen van het recreatiegebied.  

Langs de weg Hoogeind zijn geen afzonderlijke voetpaden voorzien. 

 

Figuur 17: oversteekplaatsen voor voetgangers 

Fietsers 

In de omgeving van de zoekzone komen recreatieve fiets- en wandelroutes voor. 
Hoogeind wordt eveneens als conforme functionele fietsroute gebruikt (zie Figuur 
18). 

Het eerste deel van de weg Hoogeind vanaf het centrum van Meer is voorzien van 
fietssuggestiestroken binnen de bebouwde kom. Verder naar het noorden is langs 
beide zijden een vrijliggend en afgescheiden fietspad aanwezig. Deze fietspaden 
stoppen ten noorden van het recreatiedomein de Mosten (aan de kruising met de 
weg de Mosten). De bereikbaarheid met de fiets vanuit de richting van Meer is aldus 
goed. Vanuit het noorden, vanuit de richting van Meersel is er een groot stuk zonder 
fietspad of fietssuggestiestroken. In het mobiliteitsplan is de aanleg van fietssugges-

tiestroken voor dit gedeelte wel voorzien. Er is een fitspaddossier in opmaak.  

Ook via de recreatieve fietsroute via de Mark is het terrein bereikbaar en gemar-
keerd. Voor fietsers is deze toegangsweg echter minder geschikt, gezien een stuk 

van de route over een vlonderpad loopt (zie Figuur 19) 

De fietsafstand van het centrum van Meer tot aan De Mosten bedraagt ca. 3km via 
het wegennet.  
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Figuur 18: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: geoloket provincie Antwerpen) 

 

Figuur 19:  Fietsknooppuntennetwerk en wandelknooppuntennetwerk (bron: geoloket provin-
cie Antwerpen) 

Openbaar vervoer 

Er is geen openbaar vervoer aanwezig in de onmiddellijke omgeving. Daarvoor 
moet er naar het centrum van Meer gegaan worden. De dichtstbijzijnde bushalte is 
gelegen op ca. 2,7 km van de hoofdingang van het recreatiegebied. De dichtstbij-

zijnde halte bedient volgende lijnen: 

– 600: Meersel-dreef – Meer – Hoogstraten – Antwerpen 

– 602: Meerle – Meer – Hoogstraten – Antwerpen 

– 620: Meer – Hoogstraten – Antwerpen 

– 430: Reusel – Turnhout – Hoogstraten – Meerseldreef 

De frequentie van de bussen is wel niet zeer hoog. 

 

 

Figuur 20: Regioplan Hoogstraten (bron: de Lijn) 
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Gemotoriseerd verkeer 

 

Figuur 21: bereikbaarheid recreatiedomein vanaf de autosnelweg (bron: open street maps) 

De toegang tot het recreatiedomein is in hoofdzaak geënt op de weg Hoogeind, een 
weg tussen het centrum van Meer en Meersel Dreef. 

Voor het autoverkeer ligt het recreatiedomein in de nabijheid van de autosnelweg 
E19 en ook in de nabijheid van een op- en afrittencomplex. Het op- en afrittencom-
plex ‘1a transportzone Meer’ van de E19 is op ca. 1 km van het recreatiegebied 
gelegen.  

Het recreatiegebied staat vanop de E19 ook via dit op-en afrittencomplex aangeduid 
vanuit de richting van Antwerpen.  

Vanuit de richting van Nederland is het op- en afrittencomplex 1a niet toegankelijk, 
maar dient de afrit 14 (grondgebied Nederland) genomen te worden in functie van 
de bereikbaarheid van het recreatiedomein. Via de transportzone Meer-Oost kan het 
recreatiegebied dan bereikt worden. 

De ontsluitende wegen zijn voldoende uitgerust om de verkeersbewegingen van en 
naar het recreatiedomein op te vangen. De route vanaf het op-en afrittencomplex 1a 
tot het recreatiedomein is voornamelijk in gebruik door lokaal verkeer. Dit wordt niet 
gebruikt in het kader van het verkeer van- en naar de transportzone. De weg 
Hoogeind heeft immers een tonnagebeperking van 5T (met uitzondering van land-
bouwverkeer). 

Het snelheidsregime op de weg Hoogeind bedraagt hoofdzakelijk 50 km/u en op 
sommige stukken 70 km/u. Ter hoogte van het recreatiedomein, wordt het snel-
heidsregime beperkt d.m.v. caissonblokken en wegversmallingen. Er geldt voor 
deze zone een snelheidsbeperking tot 30 km/u (zie Figuur 25 op pg. 28). Vroeger 
was deze snelheidsbeperking er enkel tijdens het seizoen, maar dit is nu permanent 
gemaakt.  

Toegang tot het recreatiedomein 

Langs de weg Hoogeind zijn enkele toegangspunten voor het domein vanaf de weg 
Hoogeind. Van zuid naar noord zijn dat: 

– Toegang tot de aangelegde parkeerplaatsen nabij de infrastructuur voor water-
sport en vissers – zie Figuur 23 

– Toegang tot de parking in het bos 

– Toegang tot zwemvijver (betalend gedeelte) – zie Figuur 24 

– Toegang tot horeca en hoogteparcours zie Figuur 25 

– Toegang via dreef naar personeelsparking en kampeerplaats 
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Figuur 22: ontsluiting en parkeerplaatsen De Mosten 

 

 

Figuur 23: toegang tot zuidelijk gelegen ingerichte parking, nabij de watersportinfrastructuur 
en de visvijver (bron: google Street view) 

 

Figuur 24: zicht op de hoofdtoegang van de zwemvijver, met oversteekplaats 

 

Figuur 25: zicht op toegang tot horeca/hoogteparcours + weginrichting met betonblokken als 
snelheidsremmers 

Parkeerplaatsen 

Er is in het recreatiedomein slechts één ingerichte parking voor bezoekers aanwe-
zig. Deze ligt ten zuiden van de grote vijver, ter hoogte van de infrastructuur voor 
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watersport en vissers, zie nr. 1 op Figuur 22. Op deze parking zijn 98 parkeerplaat-

sen aanwezig. Op deze parking is eveneens de mogelijkheid om met een bus te 

parkeren. 

 

Figuur 26: zuidelijke parking 

Een andere zone die frequent gebruikt wordt voor parkeren is de beboste zone ten 
noorden ervan (nr. 2 op Figuur 22). Dit betreft geen ingerichte parking, wel een 
beboste zone waar reeds geruime tijd geparkeerd wordt onder de bomen. Deze 

parking staat niet als parking aangegeven, maar wordt wel gebruikt. In deze zone 

zijn geen parkeervakken voorzien en het gebied heeft een grillig reliëf. Hier kunnen 

maximaal 82 wagens parkeren (cf. telling op drukke zomerdag 14/08/2021.  

 

Figuur 27: beboste zone die als parking gebruikt wordt 

Aan de overzijde van de weg Hoogeind, tegenover de ingang voor de horeca en de 
ingang voor de zwemvijver, is er een perceel aanwezig waar in het seizoen ook op 
geparkeerd wordt. Er zijn geen voorzieningen aanwezig in functie van parkeren. 
Door middel van een afbakening met touwen wordt wel indicatief de parkeerrijen 

aangegeven. Op deze parking kunnen, in de huidige toestand, zonder inrichting ca. 

225 auto’s parkeren. Dit aantal werd bekomen na een telling op een drukke zomer-

dag (zaterdag 14/08/2021).  

 

Figuur 28: parking aan overzijde Hoogeind 

Deze seizoensparkeerplaatsen zijn gelegen tussen de weg en twee beboste delen. 
Deze beboste delen bevatten een micro-reliëf en zijn vermoedelijk restanten van 
stuifduinen. 

 

Figuur 29: detail bebost gebied palend aan de parking aan de overzijde van de weg Hoogeind 
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Voor fietsers is er op het domein zelf ruimte aanwezig (in open lucht) voor het par-
keren van fietsen. Deze fietsstalling bevindt zich aan de hooftoegang voor de 
zwemvijver (betalend gedeelte) – zie Figuur 22 en biedt plaats voor een 100 a 120-
tal fietsen. De fietsstalplaatsen zijn niet overdekt, maar liggen wel op een zichtloca-
tie vanaf het recreatiedomein. 

  

Figuur 30: fietsparkeerplaatsen De Mosten 

Het totaal aantal parkeerplaatsen binnen het recreatiedomein voor auto’s bedraagt 
ca. 405 parkeerplaatsen. 

6.1.5.3 Mobiliteitsprofiel 

Bestaande verkeersgeneratie in de omgeving 

De verkeersgeneratie op de weg Hoogeind wordt bepaald door het bestemmings-
verkeer tussen Meer en Meersel Dreef. De verkeersgeneratie wordt ook bepaald 
door de aantrekking van het recreatiegebied de Mosten. In 2.1 op pg. 3 werd de 
parkeerbehoefte onderzocht op basis van bezoekersaantallen op het recreatiedo-
mein. Dit geeft eveneens een indicatie van de verkeersgeneratie die gecreëerd 
wordt door het recreatiegebied. 

Om een beeld te krijgen op de bestaande verkeersgeneratie, worden bestaande 
telgegevens gebruikt Er werden tellingen uitgevoerd van woensdag 31/03/2021 tot 

woensdag 7/04/2021. 

Er werd geteld ten noorden en ten zuiden van de toegang tot het recreatiedomein 
(Hoogeind 87A en 103) en in de straat De Mosten vanaf de afrit van de autostrade. 

Bij de telling werden zowel auto’s vrachtwagens/trailers en tweewielers in beeld 
gebracht.  

Op de weg Hoogeind, komen in de richting van Meersel-Dreef (in noordelijke rich-
ting) op piekmomenten, afhankelijk van het telpunt tussen de 86 en de 100 voertui-
gen per uur voorbij. In de richting van Meer komen er, afhankelijk van het telpunt 
tussen de 104 en 117 voertuigen per uur voorbij. De piekperiodes langs deze weg 
zijn woensdag tussen 13 en 14u, woensdag tussen 15 en 16u, vrijdag tussen 13 en 
14u en op zaterdag tussen 14 en 16u.  

Het aandeel vrachtwagens en trailers verschilt veel per telpunt; Het telpunt ten 
noorden van De Mosten heeft beduidend meer vrachtwagens en trailers geteld (ca. 
40%) ten opzichte van het telpunt ten zuiden van De Mosten. Daar is slecht een 
percentage van max. 20% van toepassing. Dit kan vermoedelijk verklaard worden 
doordat een groot deel van de vrachtwagens afslaat richting autosnelweg of richting 
de transportzone. Het aandeel vrachtwagens dat voorbij de zone van De Mosten  
komt, bedraagt dus ca. 20% van het verkeer. bedraagt 3,8% van het totaal aantal 
voertuigen. Ca. 6 tot 10% van deze aantallen bestaat uit fietsers. 

Indien uit deze aantallen de fietsen worden afgetrokken (6% afgetrokken) en het 
aandeel vrachtwagens gerekend worden aan 1,5 PAE (=PersonenAutoEquivalent) 
dan kom je op piekmomenten met een bestaande verkeersgeneratie van max. 103 
PAE in de richting van Meersel Dreef en 121 PAE in de richting van Meer. 

Er werd eveneens geteld in de straat de Mosten. Daar werden op piekperiodes 78 
voertuigen geteld per richting. De Piekperiodes langs deze weg dinsdag en woens-
dag tussen 6u en 7u. Het aandeel vrachtwagens was langs deze weg max. 38% en 
het aantal fietsers ca. 3% 

De piekmomenten langs de weg De Mosten valt duidelijk samen met een vroege 
ochtendspits. De piekmomenten langs Hoogeind zijn gespreid en komen voor op 
woensdag, vrijdag en zaterdagnamiddag.  

De telperiode vond plaats in het laagseizoen van het recreatiedomein (zie 2.1 vanaf 
pg 3). De paasvakantie startte op zaterdag 3 april, dus tijdens de telperiode. Tijdens 
de ganse periode waren er strenge coronamaatregelen, waardoor er voor het recre-
atiedomein De Mosten meer bezoekers waren die het domein bezochten in functie 
van wandelen doorheen de natuur en in openlucht (pagadderpad, speeltuin en geo-
cache). De horeca was toen gesloten. Er kan dus aangenomen worden dat omwille 
van het feit dat het deels vakantieperiode was tijdens de tellingen, er bij de bestaan-
de verkeersgeneratie zeker ook een heel aantal bezoekers van de Mosten zullen 
gezeten hebben. De piekmomenten op woensdagnamiddag en zaterdagnamidda-

gen vallen hierdoor zeker te verklaren.  

Bestaande wegcapaciteit 

De capaciteit van de weg Hoogeind die als lokale verbindingsweg gebruikt wordt, 

kan uit onderstaande tabel worden afgeleid: 
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Tabel 2: kengetallen capaciteit wegvakken 

Bron: Mobiliteitsacademie (IMOB en VSV), studiedag ‘Opstellen van Mobers’, 29/05/2008;  presentatie Tritel 

De weg Hoogeind betreft een lokale verbindingsweg. Dit betekent dat de capaciteit 
i.f.v. leefbaarheid op 650 pae (=personenauto-equivalent) per rijrichting per uur 
bedraagt. Dit betekent dat de totale capaciteit van de weg 1300 pae/uur bedraagt. 
Ook de weg De Mosten kan als een lokale verbindingsweg gezien worden, gezien 
deze de weg Hoogeind met de autosnelweg en de transportzone verbindt.  

De telgegevens die hierboven werden weergegeven, werden omgerekend naar pae. 
Het betreffen telgegevens tijdens het laagseizoen. Op piekmomenten (van het laag-
seizoen) betekent dit in de ene richting 103 pae en in de andere richting 121 pae. 
Dit betekent dat de restcapaciteit van de weg Hoogeind nog zeer groot is op dat 
moment en er geen probleem van doorstroming kan verwacht worden.  

Uit deze verhouding wordt eveneens een aanname gedaan dat bezoekers voor de 
Mosten in 54% van de gevallen uit de richting van Meer komen en in 46% van de 
gevallen uit de richting van Meersel-dreef/autosnelweg. 

Bijkomende verkeersgeneratie op piekmomenten 

Om de verzadigingsgraad van de wegcapaciteit in te schatten op piekmomenten, 
worden de bezoekersaantallen op piekmomenten bekeken tijdens het hoogseizoen 

(zie 2.1 vanaf pg 3). 

In het laagseizoen (periode van de telling), werd uitgegaan van 100 bezoekers. Er 
wordt van uitgegaan dat deze allen toekomen en vertrekken tijdens het drukste 
moment (11-16u)2. Dit betekent ca. 20 vervoersbewegingen heen en 20 vervoers-

 
2 Hierbij wordt als worst-case scenario genomen dat de bezoekers allen met de auto komen en alleen in de 
auto zitten.  

bewegingen terug verwacht worden op piekmomenten. Deze aantallen waren reeds 
inbegrepen bij de PAE op piekmomenten. 

In het hoogseizoen wordt geteld met een 3000 bezoekers op piekmomenten (4 a 5 
keer per jaar). Dit betekent ca. 850 autoverplaatsingen richting het recreatiedomein 
en 850 terug. Op piekdagen komen de mensen toe op piekmomenten tussen 10 en 
11u en tussen 12.30-15u. Dit betekent dat ca. 243 wagens/uur toekomen tijdens 

deze momenten.  

Op piekdagen vertrekt de helft van de bezoekers tussen 16 en 18u. Op deze piek-
momenten (die niet samenvallen met de piekmomenten van de toekomende bezoe-

kers), worden ca. 213 vertrekkende wagens/uur verwacht.  

Rekening houdende met de telling tijdens het laagseizoen en de daar aanwezige 

pieken, kan de capaciteit van de weg als volgt worden ingeschat: 

– In de richting van Meersel-dreef:  

– Voor piekomenten van toekomen 103 pae + (243*46%) – (20*46%) = 206 

PAE 

– Voor piekmomenten van vertrek: 103 pae + (213*46%) – (20*46%) = 192 

PAE 

– In de richting van Meer: 

– Voor piekomenten van toekomen 121 pae + (243*54%) – (20*54%) = 241 

PAE 

– Voor piekmomenten van vertrek: 121 pae + (213*54%) – (20*54%) = 225 

PAE 

Ook op piekmomenten is de restcapaciteit op de weg ruim voldoende om het aantal 
auto’s te laten rijden van en naar het recreatiedomein. Mogelijks is er op dat mo-
ment wel vertraagd verkeer rondom het recreatiedomein zelf door mensen die zoe-
kende zijn naar een parking, vermits er onvoldoende parking is voor de piekmomen-
ten. 

6.2 Ruimtelijk-juridische aspecten 

Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en omge-
vingsvergunningen 

Op het perceel werden geen van deze vergunningen uitgereikt in het verleden. 
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7 Programma – behoefteanalyse 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van het realiseren van een parking bij een 
bestaand recreatiedomein. In functie van de zoektocht naar een geschikte locatie, 
werd een onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte. Deze is terug te vinden in 

hoofdstuk 2.1 op pg. 3. 

Deze parkeerbehoefte betreft eveneens het meegenomen programma voor het 

RUP. 

8 Aandachtspunten en randvoorwaarden 

In onderstaand overzicht worden de aandachtspunten en randvoorwaarden be-
schreven die van toepassing zijn voor dit RUP.  

Ruimtelijke en juridisch-planologische afwegingselementen 

– De zoekzone voor het RUP is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. 

– In het GRS werd het recreatiedomein De Mosten aangeduid als lokale recreatie-
ve cluster en als knooppunt voor recreatieve netwerken.  

– De zoekzone is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

– In de bossen van het recreatiegebied en de omgeving is een natuurbeheerplan 
van toepassing. De bossen binnen de zoekzone vallen hier niet onder.  

– Op ca. 500m ten oosten van de zoekzone is een VEN-gebied gelegen, samen-
vallend met de vallei van de Mark. 

– Delen van het VEN werden ook aangeduid als natuurreservaat. 

– De beboste zones binnen de zoekzone zijn biologisch waardevol en bevatten 
microreliëf als restant van een voormalige landduin. 

– De zoekzone is in de huidige toestand aangegeven als een perceel in agrarisch 
gebruik (grasland). 

– De zoekzone is gelegen in een strook agrarisch gebied tussen de autosnelweg 
en het recreatiegebied De Mosten. Dit agrarisch gebied is aan een ruilverkave-
ling onderhevig geweest. 

– Hoogeind is een lokale weg en vormt de verbinding tussen de woonkernen van 
Meer en Meersel. Er is ter hoogte van de zoekzone een vrijliggend fietspad 
aanwezig aan beide zijden. 

– De zone is per openbaar vervoer slecht bereikbaar, wel met de fiets en de auto. 

Verenigbaarheid GRS 

In het richtinggevend gedeelte van het GRS Hoogstraten werd “De Mosten” aange-
duid als lokale recreatieve cluster: “bestaande concentratie van recreatieve activitei-
ten binnen recreatiegebied”. Het recreatiedomein is ook aangeduid als belangrijk 
knooppunt voor recreatieve netwerken. 

De zone tussen het recreatiedomein De Mosten en de autosnelweg wordt in het 
GRS als ‘landbouwkerngebied’ opgenomen. Er is geen specifieke actie in het GRS 
opgenomen in functie van het voorzien van parking voor het recreatiegebied de 
Mosten. Deze problematiek was niet gekend of werd niet meegenomen bij de op-
maak van het GRS van Hoogstraten. De opmaak van het masterplan voor het re-
creatiegebied en het natuurbeheerplan dateren van na de opmaak van het GRS en 
hebben de mogelijkheid tot het voorzien van een parking binnen het recreatiegebied 
zelf beperkt. De opnamen van dit gedeelte in functie van parking beperkt de werking 

van het agrarisch kerngebied niet.  

Conclusie planMER screening 

De effectbeoordeling uitgevoerd in het kader van het RUP (zie DEEL 2), houdt re-
kening met volgende elementen die zullen opgenomen worden in de stedenbouw-
kundige voorschriften van het RUP: 

– Verharding dient te worden beperkt: de parkeerplaatsen die het meest gebruik 
worden kunnen hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en 
toe (in piekperiodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blijven. 

– Hemelwater dient neerkomt binnen de zoekzone dient ter plaatst te infiltreren. 

– Behoud van het beboste deel, inclusief microreliëf. 

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– De parking dient te worden aangelegd als een groene parking: bij het inrichten 
van een aangelegde parking dient minimaal dient per 12 parkeerplaatsen één 
hoogstammige boom te worden voorzien. Een hoogstammige boom dient een 
ruimte van één parkeervak te krijgen. 

– Parking dient een groene inkleding te krijgen aan de randen waar ze aan de 
openbare weg of aan de open ruimte grenst. 

– De inrichting van de parking dient maximaal rekening te houden met de ver-
keersveiligheid. Zo dient de toegang voor auto’s afgescheiden worden van de 
toegang voor voetgangers die het van en naar het recreatiedomein gaan. Con-
flicten met overstekende voetgangers moeten vermeden worden. Er kunnen 
maximaal 2 in- en uitritten voorzien worden voor gemotoriseerd verkeer 

– Zone voor opvang parkeerbehoeften De Mosten 

– Bij het voorzien van afsluitingen binnen het gebied geldt: 
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– Voorzien in natuurlijke afsluitingen, bestaande uit inheemse, streekeigen be-

planting 

– Indien er toch een niet-natuurlijke afsluiting moet komen, dient deze aan de 

door-waadbaarheid van fauna worden aangepast: een voldoende grote 

maasgrootte, beperkte hoogte van 1m20 (voor groot fauna), openingen van 

20cm onderaan (voor klein fauna) of bij voorkeur twee enkele gladde draden. 

– Verlichting is enkel toegelaten op conflictpunten op het parkeerterrein en aan de 
toegang richting de openbare weg. 

 

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte verlichting die 
enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

– De inrichting van de parking afstemmen op de behoeften en daarbij specifiek de 
duurzame vervoersmiddelen de meest gunstige plaatsen geven (vb. busparking, 
park&ride, autodelen, carpoolplaatsen,…) 

 

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven worden buiten de opmaak 
van een RUP: 

– Voorzien van een goede fietstoegankelijkheid van het recreatiegebied en het 
voorzien van voldoende, veilige en kwalitatieve fietsstalling voor verschillende 
types van fietsen. 

– Snelheidsbeperkingen op de weg Hoogeind om conflicten met voetgan-
gers/fietsers maximaal te beperken. 

– Nagaan of er een zone kan ingeschakeld worden op piekomenten op de piekbe-
lasting naar parkeren op te vangen. Hier is ondersteuning in bewegwijze-
ring/stewards nodig op deze momenten op zoekend (parkeer) verkeer en ver-
keersveilige situaties te vermijden.  

– Afsluiten van de bestaande bosparking en behoud van natuurwaarden en micro-
reliëf in deze zone. 

– Voor specifieke evenement met een groot aantal bezoekers, ook van verderaf, 
kan het gebruik van een shuttle-bus wel als optie overwogen worden.  

 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal hebben. Voor het RUP parking De Mosten moet dus geen plan-MER 

worden gemaakt. 

Op 02/09/2022 besliste Team MER dat er geen plan-MER opgesteld moet worden 

voor het voorliggend RUP (dossiernummer SCRI21047). Deze beslissing wordt 
bijgevoegd in bijlage. 

Watertoets 

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met 

betrekking tot de watertoets op planniveau: 

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of scha-
delijk effect op het watersysteem.  

– Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is 
met de doelstellingen en beginselen van gecoördineerde decreten betreffende 
het inte-graal waterbeleid (waterwetboek). 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.2.2 van het waterwetboek werden in 
acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd uitgegaan van de rele-
van-te beginselen zoals geformuleerd in artikel 1.2.3.  

Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de rele-

vante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften:  

– Verharding dient te worden beperkt: de parkeerplaatsen die het meest ge-

bruik worden kunnen hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die 

maar af en toe (in piekperiodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blij-

ven. 

– Hemelwater dient neerkomt binnen de zoekzone dient ter plaatst te infiltre-

ren. 

Op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan met andere woorden gecon-
clu-deerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 
1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van de gecoördineerde decreten betreffende het integraal wa-
terbeleid (het waterwetboek), in acht heeft genomen. 

Ligging in HAG 

De zoekzone van het RUP is gelegen in herbevestigd als agrarisch gebied. Het 
betreft een gedeelte van een perceel, aangegeven als weiland + de aangrenzende 

bosgebieden. De totale zoekzone betreft ca. 1,5 ha. 

De impact op HAG wordt beschreven cf. omzendbrief RO/2010/01 

– Onderzoek naar alternatieve locaties 

In de zoektocht naar een locatie voor een parking werden verschillende zones 
ten opzicht van elkaar afgewogen. Dit alternatievenonderzoek is opgenomen 
onder hoofdstuk 2 vanaf pg. 3. De opmaak van een RUP voor de locatie van de 

zoekzone volgt rechtstreeks uit dit alternatievenonderzoek. 



 

34 IOK plangroep Hoogstraten – RUP Parking de Mosten - scopingsnota 

– Onderzoek naar de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische struc-
tuur 

De zoekzone is in de huidige toestand aangegeven als een perceel in agrarisch 
gebruik (grasland cf. ALV, 2019). Volgens de opgemaakte LIS (zie 6.1.3 vanaf 
pg. 23) heeft de zoekzone een zeer hoge impact op landbouw en is er een ster-
ke betrokkenheid. Dit betekent dat een landbouwer voor dit deel van de percelen 
(LIS is wel voor een groter gebied opgemaakt dan voor de zoekzone zelf) voor 

een groot deel afhankelijk voor zijn inkomsten. 

In de realiteit wordt het perceel reeds geruime tijd in het drukke seizoen als par-
king gebruikt voor het recreatiedomein. Het (deel van het) perceel is in eigendom 
van een landbouwer, maar wordt via een overeenkomst aan de gemeente ver-
huurd in functie van parkeerplaats. Doordat het (deel van het) perceel eigendom 
is van een landbouwer, maakt dit wel nog steeds deel uit van de percelen die 
aangegeven worden in functie van landbouwgebruik in functie van de mestbank. 

Het betreft een afgebakend deel van een perceel. Het officieel ontnemen van dit 
deel uit het agrarisch gebied, schaadt de overige delen van het agrarisch gebied 
in de omgeving niet. Er is ook reeds geruime tijd geen effectief landbouwgebruik. 
De ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur wordt niet ge-
schaad. 

– Onderzoek naar flankerende maatregelen 

De gemeente maakte reeds afspraken met de betreffende landbouwer omtrent 
een ruil van gronden. In ruil voor het ter beschikking stellen van de zone binnen 
de zoekzone van het RUP aan de gemeente, stelt de gemeente aan de land-
bouwer ongebruikte landbouwgronden ter beschikking. Het betreft ongebruikte 
landbouwgronden elders in de gemeente met een oppervlakte van ca. 3 ha, wat 
dubbel zo groot is als de ingenomen ruimte in de zoekzone. Hierdoor wordt ten 
opzichte van de gebruiker van de grond een voldoende ruime gebruiksruil voor-
zien. 

In de flankerende maatregelen worden geen planologische compensatie voorge-
steld. Er werd gezocht naar een oplossing met een meerwaarde voor de gebrui-
ker van het perceel. Het betreft een oplossing met een gebruiksruil. Een plano-
logische compensatie, los van de eigenlijke gebruiker heeft geen effectieve 
meerwaarde naar de mogelijkheden voor landbouw. Een effectieve gebruiksruil 
creëert een grotere meerwaarde voor landbouw.   

9 Visie en ontwerp 

9.1 Krachtlijnen grafisch plan en stedenbouwkundige 
voorschriften 

– Zone voor opvang parkeerbehoeften De Mosten 

– Behoud van beboste delen 

– Inrichting als groene parking 

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk, met uitzonde-

ring van de beboste delen. 

– Uitbreidingen van deze zone naar andere delen van het agrarisch gebied niet 
mogelijk. 

– Beperking van de verharding binnen het gebied en hemelwater ter plaatse mo-
gelijkheden geven om te infiltreren. 

– Bij de inrichting van het terrein maximaal inzetten op verkeersveiligheid en zo 
weinig mogelijk mengen van verkeersstromen. Duurzame vervoersmiddelen 
moeten bij de inrichting de beste plaatsen krijgen. 

– Doorwaadbaarheid van het gebied voor fauna zo groot mogelijk houden door het 
voorzien van aangepaste afsluitingen 

9.2 Ruimtelijke visie voor het gebied 

Bij herbestemming van de zoekzone in functie van de realisatie van de parking dient 
de bestaande bebossing op het perceel te worden behouden. De herbestemming 
van de zone, met uitzondering van de beboste stukken kan gebeuren in functie van 
parking. De inrichting dient maximaal rekening te houden met de verkeersveiligheid. 
Zo dient de toegang voor auto’s afgescheiden worden van de toegang voor voet-
gangers die het van en naar het recreatiedomein gaan. Conflicten met overstekende 
voetgangers moeten vermeden worden. 

De parking dient te worden ingericht als open, groene parking met beperkte verhar-
dingen waardoor het hemelwater dat neervalt op het gebied ook ter plaatse kan 
blijven infiltreren. Bij het inrichten van een aangelegde parking dient minimaal per 12 
parkeerplaatsen één hoogstammige boom te worden voorzien. Een hoogstammige 

boom dient een ruimte van één parkeervak te krijgen. 

De omvorming naar landbouw moet ook altijd mogelijk blijven buiten de beboste 

zones indien de behoeften in functie van parkeren wegvalt. 
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Om de herbestemming van de zone in functie van parking mee te doen slagen, 
dienen, buiten de opmaak van een RUP ook volgende elementen flankerend mee 
worden bekeken:  

– Voorzien van een goede fietstoegankelijkheid van het recreatiegebied en het 
voorzien van voldoende, veilige en kwalitatieve fietsstalling voor verschillende 
types van fietsen. 

– Snelheidsbeperkingen op de weg Hoogeind om conflicten met voetgan-
gers/fietsers maximaal te beperken. 

– Nagaan of er een zone kan ingeschakeld worden op piekomenten op de piekbe-
lasting naar parkeren op te vangen. Hier is ondersteuning in bewegwijze-
ring/stewards nodig op deze momenten op zoekend (parkeer) verkeer en ver-
keersveilige situaties te vermijden.  

– Afsluiten van de bestaande bosparking en behoud van natuurwaarden en micro-
reliëf in deze zone. 

 

Figuur 31: mogelijke inrichting van het gebied parking De Mosten. 

 

Figuur 32: aanzet tot grafisch plan RUP parking De Mosten – zone voor groene parking 
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Behoud bebossing 

Groene, landschappelijke inpassing 
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DEEL 2 Effectbeoordeling milieu 
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1 Algemeen 

Wijzigingen die werden aangebracht naar aanleiding van de raadplegingsronde, 
werden in onderstaande tekst weergegeven in een kader. Op die manier zijn de 
wijzigingen ten opzichte van de startnota duidelijk. 

 

1.1 Methodologie 

De methodologie voor het opstellen van een screening op milieueffecten is qua 
opbouw en aanpak gebaseerd op de richtlijnen voor het opstellen van een MER, 
maar de analyses zijn minder diepgaand: in de regel wordt gewerkt met een kwalita-
tieve benadering, waar relevant ook (semi)kwantitatief. Volgende opbouw en aan-
pak wordt gevolgd: 

Planomschrijving 

Het plan wordt gesitueerd, de bestaande en de gewenste toestand worden beschre-
ven. Analoog aan een projectomschrijving (project MER) worden onderzoeksge-
bied/zoekzone en het plan zelf inhoudelijk weergegeven, met aandacht voor rele-
vante elementen in relatie tot potentiële milieueffecten. 

Gebiedsafbakening 

De contouren van het betrokken RUP bepalen de zoekzone. In een aantal gevallen 
liggen deze contouren nog niet precies vast en kan verder onderzoek in de loop van 
het proces (alsook de planMER-screening) de precieze afbakening bijsturen. In dat 
geval wordt gesproken van onderzoeksgebied of zoekzone. 

Beschrijving van mogelijke alternatieven en referentiesituatie 

Een essentieel element voor beoordeling van een plan op milieueffecten is de ana-
lyse van en vergelijking met mogelijke alternatieven. Globaal kunnen volgende types 
alternatieven onderzocht worden: 

– locatiealternatieven: enkel relevant indien verschillende locaties de facto moge-
lijk zijn (ruimtelijk – beleidsmatig) 

– uitvoeringsalternatieven: door het opleggen van specifieke voorschriften (be-
stemming – inrichting – beheer) kan ingespeeld worden op alternatieve ontwik-
keling 

– Nulalternatief: het alternatief waarbij uitgegaan wordt van het niet-uitvoeren van 
het voorliggende plan. Dit wordt ook wel de planologische toestand genoemd. 

De referentiesituatie is de situatie waartegen eventuele milieueffecten van het RUP 
afgewogen worden. De referentie dat kan de bestaande, feitelijke toestand zijn, 
maar dit kan ook het nulalternatief zijn. Beide zijn niet altijd gelijk.  

Indien er verschillen zitten tussen de bestaande feitelijke toestand en tussen de 
planologische toestand (nulalternatief), kan er ook een dubbele toetsing gebeuren: 
feitelijke toets en planologische toets. Bij de beoordeling van de effecten kan de 

nadruk meer komen te liggen op de meer kwetsbare situatie. 

Screening mogelijke milieu effecten en vertaling in ingreep – effectschema 

Op basis van het plan (inrichtingsmogelijkheden, krachtlijnen, inrichtingsprincipes, 
e.d.) worden mogelijke ingrepen opgesomd die mogelijk zijn na goedkeuring van het 
RUP. Vervolgens wordt nagekeken welke relevante milieudisciplines worden onder-
zocht voor het RUP. 

Er wordt een ingreep – effectenschema opgemaakt om na te gaan voor welke disci-
plines er mogelijk significante effecten tot uiting kunnen komen. Deze worden dan 
voor verdere bespreking geselecteerd. Significante effecten kunnen zowel positief 
als negatief zijn. We onderscheiden directe en indirecte effecten; tevens kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente effecten. In deze fase 
van planning zonder concrete invulling hebben tijdelijke effecten uit de aanlegfase 
minder relevantie en worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

Milieueffecten kunnen zich voordoen in verschillende milieudisciplines. Daarbij kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen de “primaire” disciplines (lucht, geluid en 
trillingen, licht, warmte en straling, bodem, water en mobiliteit) en de “receptor” dis-
ciplines (Mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid; erfgoed, landschap 
en archeologie; biodiversiteit; klimaat). Deze laatste groep onderscheidt zich van de 
eerste doordat de effecten zich meestal voordoen op een indirecte manier, nl. via 
effecten inzake de primaire disciplines. 
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Figuur 33: interdisciplinaire relaties  

Bij de beoordeling van de effecten wordt dit onderscheid meegenomen: de beoorde-
ling van de primaire effecten gebeurt meestal t.o.v. de receptor disciplines om op die 

manier wordt een dubbele beoordeling vermeden. 

Analyse en beoordeling per effectdiscipline 

Enkel de ingrepen die op basis van het ingreep - effectenschema aanleiding kunnen 
geven tot potentieel significante effecten worden meegenomen voor verdere analy-
se per discipline: per discipline worden directe en indirecte effecten geanalyseerd en 
beoordeeld met de referentiesituatie als beoordelingsbasis.  

Volgende onderdelen worden telkens besproken: 

– Ingrepen en potentiële effecten 

– Kwetsbaarheden van de zoekzone en de omgeving 

– Beoordeling effecten 

– Conclusie en aanbevelingen 

 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste geraadpleegde bron-
nen en de belangrijkste elementen van beoordeling. Niet alle bronnen worden 
steeds systematisch geanalyseerd, maar enkel waar dit relevant is vanuit de ingre-

pen en verwachte effecten. Effectbeoordeling gebeurt in de eerste plaats kwalitatief 
en (semi-)kwantitatief in de gevallen waar dit relevant is. 

Bij de beoordeling wordt er in principe steeds van uitgegaan dat het vigerende sec-
toraal juridische kader wordt toegepast, tenzij expliciet anders vermeld. 
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Tabel 3:  planMER-screening: overzicht mogelijke bronnen en beoordelings-
aspecten per milieudiscipline 

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 

B
o

d
e

m
/ 
w

a
te

r 

− Bodemkaart van België (bodemtextuur, 
-profiel en waterhuishouding) 

− Geologische kaart van België 

− OVAM databank 

− Eventuele verstoring van bodempro-
fiel in relatie tot kwetsbare bodems 

− Vlaamse hydrologische atlas 

− Zoneringsplannen 

− Bekkenbeheerplannen 

− VMM kartering waterkwaliteit 

− Waterkwantiteit: oppervlakte verhar-
dingen in relatie tot infiltratie 

− Eventuele lozingen in relatie tot 
waterkwaliteit en kwaliteitsdoelstellin-
gen 

− Eventuele ingrepen in beekstructuur 

− Watertoetskaarten − Gevoeligheid voor overstromingen 

− Infiltratiegevoeligheid 

− Gevoeligheid voor erosie 

− Databank Ondergrond Vlaanderen 
(DOV) 

− Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

− Beschermingszones waterwingebieden 

− Verontreiniging grondwater in relatie 
tot kwetsbaarheid 

− Verstoring grondwaterstromen 

G
e

lu
id

 

− Inventaris en analyse van de belang-
rijkste bestaande geluidsbronnen (ver-
keerswegen, puntbronnen…) 

− Richtwaarden Vlarem II 

− Input uit discipline mens - mobiliteit 

− Kwalitatieve beoordeling in relatie tot 
bestaande bronnen 

M
e

n
s

 m
o

b
il
it

e
it

 e
n

 r
u

im
te

-

li
jk

e
 a

s
p

e
c

te
n

, 
g

e
z
o

n
d

h
e

id
 

e
n

 v
e
il
ig

h
e
id

 

− Mobiliteitsprofiel – bereikbaarheidspro-
fiel 

− Actueel bodemgebruik (orthofoto, 
landbouwgebruikspercelen, HAG-
kaart,…) 

− Input uit disciplines lucht, geluid, land-
schap 

− Functiewijziging en wijziging van 
bodemgebruik 

− Hinderaspecten (geluid, licht) 

− Gewijzigde visuele beleving 

− Wijziging verkeersafwikkeling en 
verkeersleefbaarheid 

B
io

d
iv

e
rs

it
e
it

 

− Biologische waarderingskaart van 
België 

− Bijzondere beschermingen zoals SBZ 
(Vogel- en Habitatrichtlijngebied) na-
tuurreservaten, VEN 

− Habitatkaart INBO 

− Input uit disciplines water, lucht, geluid 

− Biotoopverlies en –wijziging 

− Versnippering, verstoring ecologische 
infrastructuur 

− Verdroging, vernatting 

− Verstoring door geluid of andere 
hinderaspecten 

L
a

n
d

s
c

h
a

p
, 

b
o

u
w

k
u

n
-

d
ig

 e
rf

g
o

e
d

 e
n

 a
rc

h
e

o
-

lo
g

ie
 

− Orthofoto analyse, terreinkennis 

− Inventaris Beschermde monumenten, 
landschappen, dorps- of stadsgezich-
ten 

− Landschapsatlas (ankerplaats, relictzo-
ne) 

− Landschapskenmerkenkaart 

− Inventaris onroerend erfgoed 

− Abiotische verstoring 

− Landschapsecologische verstoring 

− Beïnvloeding erfgoedwaarde 

− Verstoring visuele beleving 

L
u

c
h

t 

− Input uit discipline mens –mobiliteit 

− CAR Vlaanderen 

− Mogelijk relevant in relatie tot mobili-
teit (uitstoot verkeer); voor het overi-
ge worden geen significante effecten 
verwacht 

L
ic

h
t 

− Kwalitatief benaderen − Mogelijk relevant voor gevoelige 
gebieden biodiversiteit 

Warmte, straling Deze milieudisciplines worden beschouwd als niet 
relevante disciplines gelet op de aard en de omvang 
van de mogelijke ontwikkeling op basis van de plannen. 

Energie- en grondstofvoorraden 

* Mens: ruimtelijke aspecten en hinder, mobiliteit 

Watertoets  

De planMER-screening levert de nodige informatie om de watertoets voor het plan 
uit te voeren. Deze informatie wordt aangeleverd vanuit de discipline water, waarin 
zowel effecten op grondwater (kwaliteit, stromen) als oppervlaktewater (waterber-
ging- en buffering, infiltratie, waterkwaliteit, structuurkenmerken waterloop) aan bod 
komen. Het resultaat wordt weergegeven in de waterparagraaf. 

Passende beoordeling  

Voor speciale beschermingszones gelegen binnen de potentiële invloedssfeer van 
het RUP wordt indien nodig een passende beoordeling van eventuele effecten op 
het aangemelde gebied en de instandhoudingsdoelstellingen geïncorporeerd in de 
beoordeling die uitgevoerd wordt in de discipline biodiversiteit.  

Conclusies: maatregelen en aanbevelingen  

Bij de conclusie per discipline worden, indien relevant, milderende maatregelen of 
aanbevelingen opgenomen.  

Indien voor een bepaald aspect sectorale wetgeving bestaat, wordt er bij de beoor-
deling van uitgegaan dat deze ook effectief toegepast wordt. De milderende maat-
regelen en aanbevelingen kunnen wel bijkomende elementen voor het RUP opleve-
ren en bijkomende voorwaarden voor vergunningsverlening aangeven.  

Essentiële maatregelen zijn maatregelen zonder de welke een positieve beoordeling 
van de planMER-screening (of van een specifieke discipline) niet mogelijk zou zijn. 
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Zonder deze maatregelen is er een reële kans op significante effecten (voor de 
specifieke discipline). Deze maatregelen dienen te worden opgenomen in de voor-
schriften van het RUP. 

Aanbevelingen zijn maatregelen welke een niet-significant effect nog kunnen ver-
zachten. De aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoogpunt 
aangewezen zijn. 

In de planMER-screening wordt geen uitspraak gedaan over het geijkte instrument 
dat de implementatie van de essentiële maatregelen of aanbevelingen kan garande-
ren (tenzij hierover in deze fase al uitsluitsel kan zijn). Uitgangspunt is dat de essen-
tiële maatregelen worden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften, voor 
zover deze een ruimtelijke component hebben. Indien dit niet het geval is dan wordt 
ervan uitgegaan dat de nodige stappen (binnen een ander beleidsdomein) worden 
genomen. Deze stappen worden dan opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP 

in overleg met de bevoegde instantie. 

1.2 Planomschrijving 

1.2.1 Bestaande en gewenste toestand 

De bestaande en de gewenste toestand werden beschreven in DEEL 1, 6 op pg. 21 
en DEEL 1, 9 op pg. 34. 

1.2.2 Gebiedsafbakening 

De afbakening van de zoekzone werd besproken in DEEL 1, 3.2 op pg 13.  

 

Figuur 34: afbakening zoekzone op orthofoto (2019) 

1.2.3 Detailleringsniveau 

In het RUP worden bestemmingen vastgelegd die de bestaande bestemming van 
het gebied cf. het gewestplan vervangen. Per bestemmingszone zullen steden-
bouwkundige voorschriften worden uitgewerkt. Deze zullen de ruimtelijke principes 
vastleggen, zonder gedetailleerde bestemmingsvoorschriften. 
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1.2.4 Alternatieven  

Locatiealternatieven 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van de realisatie voor een parking voor het 
recreatiedomein de Mosten. Voorafgaand aan het opmaken van het RUP is er een 
locatie-alternatievenonderzoek gebeurd, zie DEEL 1, 2 vanaf pg. 3. 

De locatie die voorligt voor het RUP en in het onderzoek naar milieueffecten komt 
uit dit alternatievenonderzoek. In het alternatievenonderzoek werden milieuaspecten 
meegenomen in de beoordeling van de verschillende zones. Het bieden van par-
keermogelijkheden op deze plaats zorgt ook dat waardevolle delen binnen het re-

creatiegebied zelf niet dienen te worden ingericht in functie van parkeren. 

Uitvoeringsalternatieven 

De inrichting van het gebied kan op verschillende manieren in de praktijk worden 
uitgevoerd. In functie van de realisatie van de parkeerplaatsen situeert zich dit voor-
al in de aanwezigheid van verhardingen, evt. verlichting e.d. Ook de indeling van de 
site zelf kan op verschillende manieren gebeuren.  

Er wordt van uitgegaan dat eventuele uitvoeringsalternatieven of de verschillende 
inrichtingsmogelijkheden geen significant andere of afwijkende effecten met zich 
meebrengen dan diegene die verder besproken worden. Er wordt ook specifiek 
bekeken welke effecten de verharding, verlichting e.d. Ook mogelijke effecten op 
verkeersveiligheid worden daarbij bekeken. Bij beoordeling van elke discipline zal 
overwogen worden of alternatieve opties wenselijk zijn om mee te nemen in de 
voorschriften. 

Nulalternatief 

Indien het RUP niet zou worden opgemaakt, dan blijven de huidige bestemmingen 
van kracht. Dit betekent dat de bestemming agrarisch gebied voor de zoekzone 
behouden blijft. Bij het behoud van de bestemming is cf. het vrijstellingsbesluit 
4x30d per jaar een functiewijziging zonder vergunning mogelijk; Het gebied kan in 
het nulalternatief dus ook reeds bepaalde periodes in functie van parking gebruikt 
worden.  

1.2.5 Referentiesituatie 

Het nulalternatief wordt als referentiesituatie gebruikt. Dit is de situatie die de mees-
te verschilpunten in beeld brengt. Het nulalternatief is ook gelijk aan de bestaande 
toestand, gezien de zone reeds een bepaald deel van het jaar als parking wordt 
gebruikt. 

Er wordt ook getoetst aan de bestaande situatie waar door de realisatie van een 
mogelijkheid tot het inrichten van een parking binnen het RUP, de bestaande bos-

parking binnen het recreatiedomein kan worden stopgezet en terug een natuurlijke 
invulling kan krijgen. 

1.3 Toetsing planMER-plicht  

Een RUP valt onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in 
het DABM. Omdat ze het kader vormt voor de toekenning van een vergunning valt 
het eveneens onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Het RUP vormt het kader voor het toekennen van een vergunning voor een project 
vermeld in bijlage I, bijlage II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van catego-
rieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzi-
gingen, namelijk rubriek 10 b van bijlage III, namelijk stadsontwikkelingsproject. 

Het voorgenomen zoekzone regelt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal 
niveau omdat de zoekzone ca. 1,5 ha betreft en 0,014 % van het grondgebied van 
de gemeente Hoogstraten.  

Aldus dient voor het betreffende RUP op basis van screening worden geoordeeld of 
het plan mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  
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2 Beoordeling milieueffecten 

2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines  

2.1.1 Ingrepen 

Het RUP voorziet in bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften. Dit bete-
kent dat er wijzigingen zijn met betrekking tot de planologische toestand en ten 

opzichte van de feitelijke toestand.  

De ingrepen die wijzigingen veroorzaken betreffen: 

– Wijzigen van de functie landbouw naar groene parking. Agrarische functie en 
andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– Voorzien van (beperkte) verhardingen 

– Behoud van beboste delen 

De wijzigingen worden in onderstaande tabel opgenomen en besproken. 

 

 Huidige toestand  Geplande 
toestand 

Wijziging 

Bestemmin-
gen, planolo-
gisch toestand 

Agrarisch gebied Groene parking Er gebeurt een herbestemming om ruimte 
te voorzien In functie van de realisatie van 
een groene parking bij het recreatiedo-
mein De Mosten. 

Feitelijke  
toestand  

Perceel in land-
bouwgebruik 

Voorzien van 
ruimte voor 
groene parking 

Door het omvormen van het perceel van 
agrarisch gebruik (met occasioneel 
gebruik als parkeren), naar een perma-
nent gebruik, verdwijnt het agrarisch 
gebruik en is het mogelijk dat er verhar-
dingen worden aangebracht. Door deze 
omvorming wordt ruimte geboden voor 
parkeren en kan het parkeren in het 
waardevolle beboste deel van het recrea-
tiedomein afgesloten worden en in functie 
van de natuurfunctie en medegebruik 
ingezet worden. 

Deels bebost 
perceel 

Behoud van 
bestaande 
bebossing  

De bestaande beboste delen binnen de 
zoekzone zullen als bos behouden blijven 
en niet als parking in gebruik genomen 
worden. 

2.1.2 Selectie van relevante milieudisciplines  

In de planMER-screening worden de effecten van het plan op de verschillende dis-
ciplines onderzocht. Voor de evaluatie van de effecten die het project teweeg zal 
brengen worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen deze sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante 
disciplines.  

Het feit dat bepaalde ingrepen binnen bepaalde milieudisciplines onomkeerbare en 
dus permanente effecten veroorzaken, klasseert hen onder de noemer sleuteldisci-
plines.  

De disciplines ‘warmte en straling’, en ‘aanspraak op energie- en grondstofvoorra-
den’ worden niet weerhouden als relevante discipline in het kader van dit RUP. 
Deze disciplines worden dus niet onderzocht. De aard en omvang van de ingrepen 
is immers niet van die aard dat een significant effect binnen deze disciplines kan 
verwacht worden. 

Tabel 4: Selectie van relevante en niet-relevante disciplines van het RUP 

Discipline Sleuteldisci-
pline 

Optiediscipline Niet relevante 
discipline 

Bodem x   

Water (grondwater, oppervlaktewater 
en afvalwater) 

x   

Biodiversiteit x   

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

x   

Mens – mobiliteit x   

Mens – ruimtelijke aspecten, gezond-
heid en veiligheid  

x   

Geluid en trillingen  x  

Licht   x  

Lucht en geur   x  

Warmte en stralingen    x 

Energie- en grondstofvoorraden   x 

Klimaat x   

De deeldisciplines ‘geluid’, ‘licht’ en ‘lucht’ worden niet als aparte discipline in aan-
merking genomen, maar zullen besproken worden onder de discipline mens (hin-
deraspecten) en/of biodiversiteit gezien dit receptordisciplines zijn.  
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2.1.3 Mogelijk voorkomende effecten 

Onderstaand ingreep-effectschema geeft een overzicht van mogelijk significante 
effecten per ingreep voor de verschillende milieudisciplines. 

Tabel 5: ingreep-effectenschema 

Onderzoeksdisciplines 
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Ingrepen        

Wijzigen van de functie landbouw 
naar groene parking 

N N N N MS MS MS 

Voorzien van (beperkte) bijkomende 
verharding in functie van parkeren 

MS MS MS MS MS MS MS 

Mogelijkheden bieden om parkeren in 
waardevolle delen binnen recreatie-
gebied (buiten zoekzone) te stoppen 

MS N MS MS MS MS MS 

Behoud beboste delen N N MS MS N N MS 

N: waarschijnlijk niet significant effect; evt. effect zeer beperkt in omgang en tijd / MS: mogelijk significant 

effect / S: waarschijnlijk significant effect(T): tijdelijk effect / (P): periodiek effect / (ind): indirect effect 

 

De tabel doet geen uitspraak over effectief significante effecten maar laat wel toe op 
basis van mogelijk significante effecten en waarschijnlijk significante effecten een 
selectie te maken van nader te onderzoeken ingreep – effectrelaties: verder te on-

derzoeken zijn de effecten die als MS (mogelijk significant) worden aangeduid.  

De disciplines “mens” en “biodiversiteit” zijn receptordisciplines. In deze disciplines 
worden ook de eventuele effecten op het vlak van “lucht en geur”, “geluid en trillin-

gen” en “licht” besproken. 

2.2 Beoordeling discipline Bodem 

2.2.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline bodem:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende verharding in functie van parkeren 

– Mogelijkheden bieden om parkeren in waardevolle delen binnen recreatiegebied 
(buiten zoekzone) te stoppen 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline bodem worden volgende zaken als potentiële effec-
ten beschouwd: 

– Verstoring van de bodemlagen 

– Verstoring van het natuurlijk reliëf 

– Effecten op bodemkwaliteit – bodemverontreiniging 

– Erosie 

2.2.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zoekzone wordt in gekenmerkt door een droge tot matig natte podzol(achtige 
bodem (Zcg – Zdg). Dit betreffen geen bodemprofielen die kwetsbaar zijn voor 
verstoring. 

– Geen bodemonderzoeken, schadegevallen of meldingen binnen de zoekzone 
gekend 

– De zoekzone heeft een vlak reliëf, met uitzondering van de delen die bebost zijn. 
Deze bebossing komt voor op restanten van landduinen en  er is microreliëf 
aanwezig. 

– De zoekzone is niet erosiegevoelig. 

– De bestaande bosparking binnen het recreatiegebied (buiten zoekzone) bevat 
waardevol microreliëf. 

2.2.3 Beoordeling van de effecten 

Verstoring van de bodemlagen 

Door het RUP is het mogelijk dat er binnen de zoekzone verharding in functie van 
de inrichting van parkeerplaatsen wordt voorzien. In het RUP wordt echter opgeno-
men dat de verharding dient te worden beperkt en dat het hemelwater dat binnen de 
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zoekzone neervalt, ook binnen de zoekzone moet kunnen infiltreren. Hiervoor kan 
gebruik gemaakt worden van waterdoorlatende verhardingen of kan de zone ook 
deels onverhard blijven. De parkeerplaatsen die het meest gebruik worden kunnen 
hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en toe (in piekperiodes) 
gebruikt worden, dienen onverhard te blijven.  

Er worden echter geen ingrepen in de diepe bodemlagen verwacht. Er worden geen 

ondergrondse ingrepen voorzien.  

In de referentiesituatie is de kans op profielverstoring echter ook groot. Door agra-
risch gebruik kunnen eveneens profielverstoring optreden. De ingrepen zijn echter 

slechts plaatselijk en tasten het bodemprofiel van de omgeving niet aan.  

Er wordt door het RUP niet ingegrepen op kwetsbare bodemprofielen of in zones 

met bodemkundig erfgoed.  

Er worden geen aanzienlijke effecten op de structuurkwaliteit van de bodem ver-
wacht. Er zijn geen significante effecten ten opzichte van de referentiesituatie te 
verwachten, gezien agrarisch gebied ook bodemingrepen tot gevolg kan hebben 
met profielverstoring tot gevolg.  

Door ruimte ter beschikking te stellen voor een permanente parking, kan ook de 
bosparking in het huidige recreatiedomein (buiten het RUP) buiten gebruik gesteld 
worden in functie van parkeren. Dit betekent dat het bestaande bodemprofiel (bos) 
gevrijwaard kan worden van verdere verdichting en dat dit terug tot een bosbodem 
kan evolueren. Dit betekent een positief effect op een zone buiten de zoekzone. 

Verstoring van het natuurlijk reliëf 

De zoekzone heeft grotendeels een vlak reliëf. Dit zal in functie van het aanleggen 
van parkeerplaatsen behouden blijven. 

De beboste gedeelten van de zoekzone bevatten microreliëf. De beboste delen 
worden echter niet aangesneden in functie van parkeerplaatsen. In het RUP zal het 
behoud van deze beboste delen, met microreliëf voorzien worden.  

Hierdoor is er geen verstoring van het natuurlijk reliëf te verwachten door het RUP. 

Door ruimte ter beschikking te stellen voor een permanente parking, kan ook de 
bosparking in het huidige recreatiedomein (buiten het RUP) buiten gebruik gesteld 
worden in functie van parkeren. Dit betekent dat het bestaande microreliëf daar 
beter kan worden beschermd en niet meer verder kapot wordt gereden. Dit betekent 

een positief effect op een zone buiten de zoekzone. 

Effecten op bodemkwaliteit – bodemverontreiniging 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging) en het gegeven dat er geen gekende verontrei-
nigde percelen worden aangetroffen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten inzake bodemkwaliteit optreden. 

Erosie 

Rekening houdend met de aard van het plan en de voorziene en het gegeven dat er 
in en nabij de zoekzone op dit moment geen gronden gevoelig zijn voor erosie of 
grondverschuiving voorkomen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er 
geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. 

2.2.4 Conclusie discipline bodem 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 

van het RUP:  

– Verharding dient te worden beperkt: de parkeerplaatsen die het meest gebruik 
worden kunnen hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en 
toe (in piekperiodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blijven. 

– Behoud van het beboste deel, inclusief microreliëf. 

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

Op basis van de opname van deze elementen in het RUP en in functie van voor-
gaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot 
de discipline bodem te verwachten zijn door het RUP. 

Er worden ten opzichte van de bestaande bosparking, buiten de contour van het 
RUP zelfs positieve effecten op de discipline bodem gegenereerd indien deze door 
de komst van de nieuwe parking buiten dienst wordt gesteld.  

2.3 Beoordeling discipline water 

2.3.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline water:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende verharding in functie van parkeren 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline water worden volgende zaken als potentiële effecten 
beschouwd: 

– Effecten op grondwater 

– Aantasting grondwaterstromingen - verdroging 

– Aantasting van de waterkwaliteit 

– Effecten op oppervlaktewater: 

– Wijziging infiltratiemogelijkheden en waterbergend vermogen 
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– Verstoring van het overstromingsregime (veiligheid) 

– Aantasting van de waterkwaliteit 

– Wijziging afvoerregime en structuurkwaliteit ontvangende waterloop  

– Effecten afvalwater: 

– Bijkomende belasting riolering 

2.3.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Er zijn geen waterlopen in de onmiddellijke omgeving gelegen.  

– De zoekzone is niet gevoelig voor overstromingen 

– De zoekzone is niet opgenomen in het zoneringsplan. De weg Hoogeind is wel 
gelegen in centraal gebied. (reeds aangesloten op een waterzuiveringsinstalla-
tie). 

– De zoekzone is volledig gekarteerd als ‘matig gevoelig voor grond-
waterstroming’ (type 2). 

– Het gebied wordt gekenmerkt door een infiltratiegevoelige bodem. 

2.3.3 Beoordeling van de effecten 

Effecten op grondwater 

Aantasting grondwaterstromingen - verdroging 

Door het RUP zal er een bepekte mogelijkheid geboden worden voor verharding in 
functie van de inrichting van de zone als parking. Uitgangspunt is wel dat het he-
melwater dat binnen de zoekzone neerkomt ook binnen de zoekzone moet kunnen 
infiltreren.  

In de projectfase zal echter met betrekking tot hemelwater worden voldaan aan de 

geldende regelgeving (hemelwaterverordening). 

In functie van de inrichting van de zoekzone als parking worden bovendien geen 
ondergrondse constructies verwacht met mogelijke effecten op grondwaterstromin-

gen.  

Er wordt geen significante aantasting met betrekking tot grondwaterstromin-

gen/verdroging verwacht in vergelijking met de referentiesituatie. 

Aantasting van de waterkwaliteit 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging), kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat 
er geen aanzienlijke effecten inzake verontreiniging van grondwater zal optreden 
door het plan. 

Effecten op oppervlaktewater 

Wijziging infiltratiemogelijkheden en waterbergend vermogen 

Door het RUP is het mogelijk dat er binnen de zoekzone een beperkt aandeel ver-
harding zal worden gerealiseerd. Uitgangspunt is wel dat het hemelwater dat binnen 
de zoekzone neerkomt ook binnen de zoekzone moet kunnen infiltreren. Hiervoor 
kan gebruik gemaakt worden van waterdoorlatende verhardingen of kan de zone 
ook deels onverhard blijven. De parkeerplaatsen die het meest gebruik worden 
kunnen hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en toe (in piek-
periodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blijven.  

In de projectfase zal echter met betrekking tot hemelwater worden voldaan aan de 
geldende regelgeving (hemelwaterverordening). 

Hierdoor worden er geen significante wijzigingen met betrekking tot infiltratiemoge-
lijkheden en waterbergend vermogen verwacht in vergelijking met de referentiesitua-
tie.  

Verstoring van het overstromingsregime (veiligheid) 

De zoekzone heeft geen problematiek met betrekking tot overstromingen. Gezien in 
het RUP wordt voorzien dat het hemelwater ter plaatste moet blijven infiltreren, 
wordt er ook geen effecten door afstroom op een andere zone met mogelijke over-

stromingsproblematiek verwacht. 

In vergelijking met de referentiesituatie zijn er geen effecten met betrekking tot over-
stromingen te verwachten. 

Aantasting van de waterkwaliteit 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging) en het gegeven dat er geen gekende verontrei-
nigde percelen worden aangetroffen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten inzake oppervlaktewaterkwaliteit optreden. 

Wijziging afvoerregime en structuurkwaliteit ontvangende waterloop 

Er is geen waterloop in de onmiddellijke omgeving gelegen en het hemelwater dat 
neervalt binnen de zoekzone dient ook ter plaatse te infiltreren. Er worden geen 
wijzigingen in afvoerregime of aantasting van de structuurkwaliteit van omliggende 
waterlopen verwacht in vergelijking met de referentiesituatie.  

Effecten afvalwater 

Op de zoneringskaart is de zoekzone niet aangeduid, maar er ligt wel riolering in de 
straat die aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie. Het RUP wordt opge-
steld in functie van de aanleg van een parking voor een recreatiegebied. Dit zal 
geen afwatering van afvalwater veroorzaken die moet opgevangen worden richting 
riolering. 
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Er worden geen significante effecten op afvalwater verwacht door dit RUP. 

2.3.4 Conclusie discipline water 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Verharding dient te worden beperkt: de parkeerplaatsen die het meest gebruik 
worden kunnen hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en 
toe (in piekperiodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blijven. 

– Hemelwater dient neerkomt binnen de zoekzone dient ter plaatst te infiltreren. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline water te verwachten zijn.  

waterparagraaf  

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

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of scha-
delijk effect op het watersysteem.  

– Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is 
met de doelstellingen en beginselen van gecoördineerde decreten betreffende 
het inte-graal waterbeleid (waterwetboek). 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.2.2 van het waterwetboek werden in 
acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd uitgegaan van de rele-
van-te beginselen zoals geformuleerd in artikel 1.2.3.  

– Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de re-

levante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften: Verharding dient te 

worden beperkt: de parkeerplaatsen die het meest gebruik worden kunnen 

hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en toe (in piek-

periodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blijven. 

– Hemelwater dient neerkomt binnen de zoekzone dient ter plaatst te infiltre-

ren. 

Op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan met andere woorden gecon-
cludeerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 
1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van de gecoördineerde decreten betreffende het integraal wa-

terbeleid (het waterwetboek), in acht heeft genomen. 

2.4 Beoordeling discipline biodiversiteit 

2.4.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

– Voorzien van (beperkte) bijkomende verharding in functie van parkeren 

– Mogelijkheden bieden om parkeren in waardevolle delen binnen recreatiegebied 
(buiten zoekzone) te stoppen 

– Behoud beboste delen 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline biodiversiteit worden volgende zaken als potentiële 
effecten beschouwd: 

– Biotoopverlies 

– Biotoopwijziging: vernatting/verdroging/verzuring/vermesting 

– Versnippering en barrièrevorming 

– Rust- en lichtverstoring 

– Toetsing effecten op VEN: verscherpte natuurtoets 

– Toetsing effecten op speciale beschermingszones: toetsing op passende beoor-
deling 

2.4.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Op ca. 500m ten oosten van de zoekzone, ten oosten van het recreatiegebied cf. 
gewestplan is ‘De Vallei van de Mark’ gelegen. Dit maakt onderdeel uit van het 
VEN en is een ‘grote eenheid natuur’ (zie Figuur 12 op pg. 22) 

– Ten oosten van het recreatiegebied, binnen de zone van het VEN, zijn delen 
aangeduid als natuurreservaat ‘Halsche Beemden en Pimpernelgraslanden’, be-
heerd door natuurpunt en Markmeanders (Vlaams Natuurreservaat). 

– De zoekzone is niet in de omgeving van een speciale beschermingszone gele-
gen. 

– De zoekzone paalt onmiddellijk aan het recreatiegebied De Mosten aan de over-
zijde van de weg Hoogeind. In dit recreatiegebied komen heel wat natuurwaar-
den voor. Het recreatiegebied is hoofdzakelijk bebost. Ook het gedeelte van de 
‘bosparking’ ervan (zie nr. 2 op Figuur 1 zie pg. 5 ). waar momenteel nog in 
wordt geparkeerd wordt als complex van biologisch minder waardevolle, waar-
devolle en zeer waardevolle elementen gekarteerd. Deze zone is mee opgeno-
men in een natuurbeheerplan. 
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– In de zoekzone zijn twee beboste delen aanwezig. OP de biologische waarde-
ringskaart worden deze als biologisch waardevol beschouwd. Het betreft een 
naaldbos van Grove Den met ondergroei van grassen.  

2.4.3 Beoordeling van de effecten 

Biotoopverlies 

Binnen de zoekzone komen twee beboste stukken voor in het noordwesten en het 
zuidwesten. Deze beboste delen zijn waardevol en komen voor op een aanwezig 
microreliëf. In het RUP worden deze beboste gebieden behouden en komen ze niet 
in aanmerking tot het omvormen in functie van parking. Hierdoor wordt er geen 
biotoopverlies verwacht binnen de zoekzone. 

In vergelijking met de referentiesituatie waardin deze bebossing aanwezig is binnen 
agrarisch gebied, zal het RUP deze bebossing meer bescherming bieden. 

Er wordt echter voorzien in het RUP dat deze moet aangelegd worden als een 
groene parking. Dit betekent dat de parking niet als een kale vlakte mag worden 
aangelegd, maar dat er groenelementen moeten voorzien worden op het terrein. 
Deze kunnen bijdragen aan het verhogen van de aanwezige biotopen en de biodi-

versiteit in de omgeving. 

Door ruimte ter beschikking te stellen voor een permanente parking in de zoekzone 
(buiten de beboste delen), kan ook de bosparking in het huidige recreatiedomein 
(buiten het RUP) buiten gebruik gesteld worden in functie van parkeren. Dit betekent 
dat de waardevolle vegetatie die daar aanwezig is, beter kan behouden worden en 
geen last meer heeft van de indringing van de zone door gemotoriseerd verkeer. 

Het RUP veroorzaakt geen biotoopverlies, maar beschermt beter de bestaande 
biotopen. 

Biotoopwijziging 

Er wordt in het RUP voorzien dat het hemelwater ter plaatse moet infiltreren. De 
bestaande waardevolle vegetatie binnen de zoekzone blijft behouden. Hierdoor 
worden er geen negatieve effecten verwacht op biodiversiteit in aanpalende gebie-
den inzake verdroging en/of vernatting. 

Versnippering en barrièrevorming 

In de zoekzone en in de omgeving komen beboste delen voor. De beboste delen 
binnen de zoekzone van het RUP blijven behouden. Door het bieden van ruimte om 
binnen het RUP een parking te voorzien, kunnen de parkeerplaatsen binnen de 
bestaande beboste zone binnen het recreatiegebied zelf (buiten het RUP) stopgezet 
worden en biedt dit meer potenties voor het behoud van het bos in het recreatiege-
bied. 

Het behoud van de beboste delen zorgt er voor dat de bebossing een betere be-
scherming krijgt door het RUP in vergelijking met de referentiesituatie. Ook het 
voorzien van bijkomende groenelementen vormt een positief element. 

Om de mogelijkheid van het gebied in functie van groene corridor als verbindend 
element voor fauna maximaal te behouden, kunnen de afsluitingen rondom het 
gebied maximaal hierop afgestemd worden. Het voorzien van afsluitingen in de 
vorm van inheemse, streekeigen beplanting is wenselijk . Dit maakt het voorzien van 
een hekwerk overbodig. Indien er toch een niet-natuurlijke afsluiting moet komen, 
dient deze aan de doorwaadbaarheid van fauna worden aangepast: een voldoende 
grote maasgrootte, beperkte hoogte van 1m20 (voor groot fauna), openingen van 
20cm onderaan (voor klein fauna) of bij voorkeur twee enkele gladde draden. 

Er worden door het RUP geen aanzienlijke effecten verwacht met betrekking tot 
versnippering en barrièrevorming. 

Rust- en lichtverstoring 

Het omvormen van dit perceel van landbouw waar af en toe geparkeerd wordt naar 
een zone voor permanente parking, betekent dat het hele jaar door verplaatsingen 
van en naar dit gebied kunnen gebeuren en kan ingenomen worden in functie van 
parkeren. De verplaatsingen in functie van het recreatiegebied wijzigen echter niet 
door de opmaak van het RUP. Deze zijn afhankelijk van de activiteit binnen het 
recreatiegebied aan de overzijde van de weg Hoogeind gelegen. Door het RUP 
wordt er enkel een ruimte in functie van de realisatie van een volwaardige parking 
voor deze zone voorzien en er wordt gezorgd dat een bestaande parking in een bos 
aan de overzijde van de weg buiten gebruik kan gesteld worden. Binnen de zoekzo-
ne en de onmiddellijke omgeving is er geen significante wijziging van geluidsniveau 

door verplaatsingen van wagens gekend.  

Binnen de zoekzone zelf, zijn geen soorten gekend die gevoelig zijn voor geluids-
hinder. Er wordt geen significante effecten verwacht met betrekking tot geluidshin-

der ten opzichte van fauna en flora. 

Het omvormen van dit perceel in functie van een parking, zou tot gevolg kunnen 
hebben dat er verlichting op het perceel wordt geplaatst. Dit kan mogelijks lichtver-
vuiling tot gevolg hebben. Ook op de autosnelweg en langs de weg Hoogeind is 
verlichting aanwezig. 

Het gebied kent belang als fourageergebied van diverse vleermuispopulaties en het 
leefgebied van o.a. de watervleermuis. Het beperken van de verlichtingspunten tot 
het strikte minimum (op plaatsen met conflictpunten binnen de parkeerzone en aan 
de toegang die aansluit aan de openbare weg) kan de impact op deze soort laag 
houden. 

Indien verlichting noodzakelijk is, is het, om lichthinder maximaal te beperken aan te 
bevelen om enkel gerichte en aangepaste verlichting te gebruiken en enkel op de 
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tijdstippen dat dit strikt noodzakelijk is. Op die manier wordt de verstrooiing naar de 

omgeving tot een minimum beperkt en wordt de impact naar de vleermuispopulaties 

zoveel mogelijk beperkt.  

Er wordt geen significante effecten verwacht met betrekking tot lichthinder ten op-
zichte van fauna en flora bij het naleven van deze elementen. 

Verscherpte natuurtoets 

De zoekzone is in de omgeving van een VEN-gebied gelegen. Op ca. 500m ten 
oosten van de zoekzone is het VEN ‘De Vallei van de Mark’ gelegen. Dit betreft een 
‘grote eenheid natuur’. 

De zoekzone paalt niet rechtstreeks aan het VEN-gebied. Tussen de zoekzone en 
het VEN is het recreatiedomein De Mosten gelegen. Dit recreatiedomein bestaat 
voor het grootste gedeelte uit bebossing en uit waterplassen.  

Het RUP voorziet een parking voor het recreatiedomein om op de manier geen 
waardevolle vegetatie te moeten aansnijden in functie van de realisatie van een 
parking.  

Het RUP veroorzaakt geen (onvermijdbare, vermijdbare, herstelbare of onherstelba-
re) schade aan het VEN-gebied.  

Hierdoor kan worden aangenomen dat het RUP geen impact heeft op het VEN-
gebied in de omgeving gelegen. 

Toetsing op passende beoordeling 

In de onmiddellijke omgeving van de zoekzone komt geen speciale beschermings-
zone voor. Ook indirect (vb. via waterlopen) zijn er geen nabije verbindingen met 
speciale beschermingszones. Er wordt door het RUP geen impact op speciale be-
schermingszones verwacht. 

2.4.4 Conclusie discipline biodiversiteit 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– De parking dient te worden aangelegd als een groene parking: bij het inrichten 
van een aangelegde parking dient minimaal dient per 12 parkeerplaatsen één 
hoogstammige boom te worden voorzien. Een hoogstammige boom dient een 
ruimte van één parkeervak te krijgen. 

– Parking dient een groene inkleding te krijgen aan de randen waar ze aan de 
openbare weg of aan de open ruimte grenst. 

– Behoud van het beboste deel, inclusief microreliëf. 

– Bij het voorzien van afsluitingen binnen het gebied geldt: 

– Voorzien in natuurlijke afsluitingen, bestaande uit inheemse, streekeigen be-

planting 

– Indien er toch een niet-natuurlijke afsluiting moet komen, dient deze aan de 

door-waadbaarheid van fauna worden aangepast: een voldoende grote 

maasgrootte, beperkte hoogte van 1m20 (voor groot fauna), openingen van 

20cm onderaan (voor klein fauna) of bij voorkeur twee enkele gladde draden. 

– Verlichting is enkel toegelaten op conflictpunten op het parkeerterrein en aan de 
toegang richting de openbare weg. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-

malisaties van het plan: 

– Enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte verlichting die 
enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

2.5 Beoordeling discipline landschap, bouwkundig erf-
goed en archeologie 

2.5.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline landschap, bouw-

kundig erfgoed en archeologie:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende verharding in functie van parkeren 

– Mogelijkheden bieden om parkeren in waardevolle delen binnen recreatiegebied 
(buiten zoekzone) te stoppen 

– Behoud beboste delen 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
worden volgende zaken als potentiële effecten beschouwd: 

– Verstoring landschappelijke structuren of erfgoedwaarden 

– Effecten op landschapsuitzicht - belevingswaarde 

– Effecten op bouwkundig erfgoed 

– Aantasting van archeologisch erfgoed  
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2.5.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Er is geen waardevol, beschermd of niet beschermd erfgoed in de zoekzone of 
in de onmiddellijke omgeving gelegen. 

– Geen archeologische vondsten gekend. Het recreatiegebied ten oosten van de 
zoekzone is gekend als een zone waar geen archeologie te verwachten is. 

– De weg Hoogeind wordt als een lijnrelict gezien. Het betreft de oude weg tussen 
Meer en Breda. Het recreatiedomein De Mosten maakt deel uit van de relictzone 
Meerselse Bergen en Rommenbos. Dit betreft een huidig bebost voormalig hei-
degebied. Ten oosten van deze relictzone is de Markvallei gelegen. 

– De zoekzone zelf kreeg geen aanduiding in de landschapsatlas. 

– De zoekzone is op 450m ten oosten van de autosnelweg E19 gelegen. In een 
lijn langs de snelweg komen windmolens voor. Tussen de zoekzone en de snel-
weg zijn de beboste delen van de zoekzone en de achterliggende bebossing ge-
legen. De overige ruimte ertussen is open agrarisch gebied. 

2.5.3 Beoordeling van de effecten 

Verstoring landschappelijke structuren of erfgoedwaarden 

De zoekzone is gelegen in een zone waar versnipperde open ruimte voorkomt. De 
ruimte is versnipperd door de aanwezigheid van landbouwbedrijven, woningen, 
windmolens, open agrarisch gebied en bospercelen.  

Het RUP voorziet dat de zone kan ingericht worden in functie van parking. Dit bete-
kent dat de zone zijn agrarische functie verliest, al blijven agrarische en andere 
openruimtefuncties wel mogelijk op dit perceel. Er kan echter wel een vergunning 
voor de inrichting van een parking worden uitgereikt. Dit betekent dat de zone deels 
kan worden verhard en een groene inkleding kan krijgen, ook aan de randen. Het 
bestaande beboste gebied zal ook behouden blijven. Het agrarisch uitzicht van de 
zone zal echter wel verloren gaan.  

Indien het gebied niet wordt opgevuld in functie van parking, dan zijn binnen het 
gebied landbouw en andere openruimtefuncties mogelijk. 

Indien de parking op een groene manier wordt ingekleed en voorzien wordt van een 
landschappelijke buffer, worden er geen significante effecten verwacht op de inpas-
baarheid in de landschappelijke omgeving in vergelijking met de referentietoestand. 
Er gaan geen erfgoedwaarden verloren door de opmaak van dit RUP. 

Effecten op landschapsuitzicht – belevingswaarde 

De zoekzone is in een overwegend open agrarisch gebied gelegen, waar wel wo-
ningen, landbouwbedrijven, windmolens, e.d. voorkomen, net als beboste delen.  

Door de inrichting van de zone als parking zal het landschapsuitzicht op deze locatie 
beperkt wijzigen. De belevingswaarde ten opzichte van de woningen in de omgeving 
wijzigt slechts beperkt, gezien er geen woningen rechtstreeks aan de zoekzone 
grenzen. Voor voorbijrijdende auto’s langs de weg Hoogeind, wijzigt het landschap-
suitzicht wel beperkt.  

Indien de parking op een groene manier wordt ingekleed en voorzien wordt van een 
landschappelijke buffer, worden echter geen significante effecten op landschapsuit-
zicht of op de belevingswaarde verwacht.  

Effecten op bouwkundig erfgoed 

Er is geen waardevol bouwkundig erfgoed in of in de onmiddellijke omgeving van de 
zoekzone gelegen. Er zijn bijgevolg geen significante effecten op bouwkundig erf-
goed te verwachten door dit RUP. 

Aantasting van archeologisch erfgoed 

De ondergrond binnen de zoekzone kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 
voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeolo-
gische waarden. Door uitvoering van het planRUP worden enkel oppervlakkige 
aanlegwerken verwacht. Indien er een potentiële kans op het verstoren van archeo-
logische waarden is, dient dit te worden onderzocht. De aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen kan immers enkel met verder onderzoek worden vastgesteld. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving. Gezien 
er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden er geen aanzienlijke effec-
ten verwacht.  

Het planvoornemen zorgt niet voor een permanente wijziging in de grondwatertafel 
(zie discipline water) waardoor impact op archeologisch erfgoed zou kunnen ver-
wacht worden. 

2.5.4 Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– De parking dient te worden aangelegd als een groene parking: bij het inrichten 
van een aangelegde parking dient minimaal dient per 12 parkeerplaatsen één 
hoogstammige boom te worden voorzien. Een hoogstammige boom dient een 
ruimte van één parkeervak te krijgen. 

– Behoud van het beboste deel, inclusief microreliëf. 

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– Parking dient een groene inkleding te krijgen aan de randen waar ze aan de 
openbare weg of aan de open ruimte grenst. 
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– Verharding dient te worden beperkt: de parkeerplaatsen die het meest gebruik 
worden kunnen hierbij evt. verhard worden. De parkeerplaatsen die maar af en 
toe (in piekperiodes) gebruikt worden, dienen onverhard te blijven. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te 
verwachten zijn.  

2.6 Beoordeling discipline mens - mobiliteit 

2.6.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline mens-mobiliteit:  

– Wijzigen van de functie landbouw naar groene parking 

– Voorzien van (beperkte) bijkomende verharding in functie van parkeren 

– Mogelijkheden bieden om parkeren in waardevolle delen binnen recreatiegebied 
(buiten zoekzone) te stoppen 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline mens-mobiliteit worden volgende zaken als potenti-
ele effecten beschouwd: 

– Wijziging verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

– Wijziging verkeersinfrastructuur – bereikbaarheid/toegankelijkheid 

– Wijziging in parkeergebeuren  

– Potenties voor een positieve beïnvloeding van de modal split 

2.6.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zone is toegankelijk via de weg Hoogeind 

– Hoogeind is een lokale weg (2x1) en vormt de verbinding tussen de woonkernen 
van Meer en Meersel. Het eerste deel van de weg Hoogeind vanaf het centrum 
van Meer is voorzien van fietssuggestiestroken binnen de bebouwde kom. Ver-
der naar het noorden is langs beide zijden een vrijliggend en afgescheiden fiets-
pad aanwezig. Deze fietspaden stoppen ten noorden van de Mosten (aan de 
kruising met de weg de Mosten) 

– Binnen het bestaande recreatiedomein (buiten zoekzone) zijn reeds bepaalde 
zones aanwezig waar kan worden geparkeerd (zie DEEL 1, 2.2 vanaf pg. 4). 
Eén van deze zones betreft een bosparking waar geen inrichting van parkeer-

plaatsen is, maar die toch als parking wordt gebruikt. Deze locatie ligt dicht te-
gen de toegang van het recreatiedomein. 

– De zoekzone wordt bij piekmomenten reeds gebruikt als parking, maar heeft 
geen inrichting als parking. Parkeren gebeurt op het weiland. 

– De ontsluiting en het bereikbaarheidsprofiel werden uitgebreid beschreven in 
DEEL 1, 6.1.5 vanaf pg. 25.  

– Er is geen openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving van de zoekzone 
aanwezig. 

– In de omgeving van de zoekzone komen recreatieve fiets- en wandelroutes voor. 
Hoogeind wordt eveneens als conforme functionele fietsroute gebruikt. 

– De verkeersgeneratie op de weg Hoogeind wordt bepaald door het bestem-
mingsverkeer tussen Meer en Meersel Dreef. De verkeersgeneratie wordt ook 
bepaald door de aantrekking van het recreatiegebied de Mosten. 

– De parkeerbehoefte werd bekeken op basis van het mobiliteitsprofiel van de 

bezoekers en op bais van het verwachtte aantal bezoekers in hoog- en laagsei-

zoen. (zie DEEL 1, 2.1 vanaf pg. 3). Een parkeerbehoefte van minimaal 425 wa-

gens op dagbasis, waarbij niet alle wagens op hetzelfde moment aanwezig zijn, 

is maatgevend voor de ruimtevraag voor een parking.  

2.6.3 Beoordeling van de effecten 

Wijziging verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

De opmaak van het RUP heeft geen impact op een wijziging in de verkeersgenera-
tie met een eventuele verhoogde wegbelasting tot gevolg. Het RUP wordt opge-
maakt om een parking te voorzien in functie van het bestaand recreatiegebied De 
Mosten. Er zijn in de bestaande toestand geen problemen met doorstroming langs 
de weg Hoogeind gekend. Mogelijks zal op piekmomenten in het seizoen wel een 

grotere verkeersdrukte aanwezig zijn op de weg Hoogeind.  

In de toelichtingsnota werd het mobiliteitsprofiel bekeken (zie DEEL 1, 6.1.5.3 vanaf 
pg. 30). Daar werd de bestaande verkeersgeneratie en de verkeersgeneratie op 
piekmomenten (door bezoekers van recreatiegebied De Mosten kwantitatief in beeld 
gebracht. Daaruit kon geconcludeerd worden dat ook op piekmomenten de restca-
paciteit op de weg ruim voldoende is om het aantal auto’s te laten rijden van en naar 
het recreatiedomein. Mogelijks is er op dat moment wel vertraagd verkeer rondom 
het recreatiedomein zelf door mensen die zoekende zijn naar een parking, vermits 
er onvoldoende parking is voor de piekmomenten. 

De opmaak van het RUP wijzigt de capaciteit of de mogelijkheden in het bestaande 
recreatiegebied niet, maar wil enkel een problematiek met betrekking tot parkeren 
aanpakken. Binnen het bestaand recreatiegebied is in de bestaande situatie onvol-
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doende ruimte aanwezig waar kan worden geparkeerd. Dit RUP wil daar een oplos-
sing bieden. 

Er worden door dit RUP geen significante effecten met betrekking tot verkeersgene-
ratie en verhoogde wegbelasting verwacht. 

Wijziging verkeersinfrastructuur – bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van de realisatie van een parking voor een 
bestaand recreatiegebied dat buiten de zoekzone gelegen is. In de startnota is het 
gevoerde alternatievenonderzoek in functie de zoektocht naar een parking voor het 
recreatiegebied opgenomen, zie DEEL 1, 2 vanaf pg. 3. De huidige locatie kwam 
daar als meest gunstige uit en wordt daarom in functie van herbestemming bekeken 
in het RUP.  

Vanaf de parking voorzien in het RUP kan via een oversteekplaats langs de weg 
Hoogeind het recreatiedomein gemakkelijk bereikt worden. De bereikbaarheid van 
het recreatiedomein wordt dus verbeterd. 

De parking in het RUP is aan de overzijde van de weg Hoogeind gelegen. Dit bete-
kent dat er, om het recreatiegebied te bereiken, steeds een oversteekbeweging 
nodig is. In functie van verkeersveiligheid zijn er een aantal aandachtspunten die 
daarvoor bepalend zijn in functie van de inrichting van de parking en in functie van 

de inrichting van de aanpalende weg Hoogeind. 

De inrichting van de parking dient maximaal rekening te houden met de verkeersvei-
ligheid. Zo dient de toegang voor auto’s afgescheiden worden van de toegang voor 
voetgangers die het van en naar het recreatiedomein gaan. Conflicten met overste-
kende voetgangers moeten vermeden worden. 

De bestaande verkeerinfrastructuur (Hoogeind) dient niet te worden gewijzigd. Flan-
kerend kunnen wel een aantal elementen meegenomen worden, buiten de opmaak 
van het RUP die de verkeersveiligheid verhogen en het gebruik van duurzame ver-
voersmiddelen stimuleert: 

– Voorzien van een goede fietstoegankelijkheid van het recreatiegebied en het 
voorzien van voldoende, veilige en kwalitatieve fietsstalling voor verschillende 
types van fietsen. 

– Snelheidsbeperkingen op de weg Hoogeind om conflicten met voetgan-
gers/fietsers maximaal te beperken. 

– Voor specifieke evenementen met een groot aantal bezoekers, ook van verderaf, 
kan het gebruik van een shuttle-bus wel als optie overwogen worden. 

Er worden geen significante effecten met betrekking tot verkeersinfrastructuur, be-

reikbaarheid of toegankelijkheid verwacht.  

Wijziging in parkeergebeuren 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van de realisatie van een parking voor een 
bestaand recreatiegebied dat buiten de zoekzone gelegen is. In de startnota is het 
gevoerde alternatievenonderzoek in functie de zoektocht naar een parking voor het 
recreatiegebied opgenomen, zie DEEL 1, 2 vanaf pg. 3. De huidige locatie kwam 
daar als meest gunstige uit en wordt daarom in functie van herbestemming bekeken 

in het RUP.  

Binnen het recreatiedomein zijn reeds parkeerlocaties aanwezig. Er is een parkeer-

locatie waar een 100-tal wagens kunnen parkeren. Er is bovendien ook een gedeel-

te bos als parking in gebruik, waar max. een 80-tal wagens in parkeren. Het be-

stendigen van deze bosparking is niet wenselijk. De wens voor deze zone is het 
terug omvormen tot bosgebied waar recreatief medegebruik mogelijk is, vb. i.f.v. 
mountainbike. 

De parking binnen de zoekzone wordt reeds in het seizoen gebruikt. Het bestendi-
gen en volwaardig inrichten van deze zone in functie van parking heeft volgende 
voordelen:  

– Oppervlakte is voldoende groot om een ruime parking in te richten om zo, samen 
met de bestaande ingerichte parking in de recreatiezone de grootste parkeer-
druk op drukke dagen op te vangen. 

– De bestaande ingerichte parking binnen het recreatiegebied is in het zuidelijk 
deel van het recreatiegebied aanwezig. De parkeerplaats in de zoekzone is gesi-
tueerd ten opzichte van het noordelijk gedeelte van het recreatiedomein, waar-
door het parkeren gespreid wordt.  

– De parking is goed gelegen ten opzichten van de horeca, hoogteparcours en de 
zwemvijver. Zonder de (niet gewenste) bosparking in beschouwing te nemen, 
zijn er geen parkeerplaatsen daar in de omgeving. Indien de bosparking stopge-
zet wordt, zijn daar in de omgeving geen parkeerplaatsen meer. 

– Er dient geen ontbossing of verwijdering van waardevolle vegetatie te gebeuren. 

Het voorzien van een parking in de zone afgebakend voor het RUP zorgt dus dat de 
parkeerbehoeften van het aanpalende recreatiedomein ingevuld wordt. 

Flankerend kunnen bovendien nog volgende elementen meegenomen worden in 

functie van de werking van het bestaande recreatiedomein: 

– Nagaan of er een zone kan ingeschakeld worden op piekomenten op de piekbe-
lasting naar parkeren op te vangen. Hier is ondersteuning in bewegwijze-
ring/stewards nodig op deze momenten op zoekend (parkeer) verkeer en ver-
keersveilige situaties te vermijden.  

– Afsluiten van de bestaande bosparking en behoud van natuurwaarden en micro-
reliëf in deze zone. 
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– Voor specifieke evenementen met een groot aantal bezoekers, ook van verderaf, 
kan het gebruik van een shuttle-bus wel als optie overwogen worden. 

 

Potenties voor een positieve beïnvloeding van de modal split 

Het recreatiegebied is niet in de onmiddellijke omgeving van een woonkern gelegen. 
De fietsafstand van het centrum van Meer tot aan De Mosten bedraagt ca. 3km via 
het wegennet. Vanaf het centrum van Hoogstraten is dit reeds ca. 9 km. De bezoe-
kers van de Mosten komen uit de gemeente, maar ook uit de ruimere regio, zeker 

op piekmomenten. 

Het recreatiegebied richt zich voornamelijk op (jonge) gezinnen en jongeren uit de 
buurt. Een deel van deze doelgroep neemt de fiets om tot aan het recreatiegebied te 

geraken, maar de grote meerderheid neemt in de huidige toestand de auto. 

De laatste jaren is het fietsgebruik in de Provincie Antwerpen sterk toegenomen en 
ook het aanbod aan elektrische fietsen, bakfietsen e.d. is erg toegenomen. Dit bete-
kent dat er vaker ook grotere afstanden worden afgelegd met de fiets en dat het ook 
mogelijk is om kinderen en spelmateriaal mee te nemen naar de locatie met de fiets. 
Het fietsgebruik zal in de toekomst stijgen. Gezien het recreatiegebied buiten het 
RUP ligt, kan bij de opmaak van het RUP enkel flankerende maatregelen worden 
meegenomen om de inrichting naar trage weggebruikers te optimaliseren binnen het 
gebied. In het RUP wordt daarom als flankerende maatregel opgenomen om te 
voorzien van een goede fietstoegankelijkheid van het recreatiegebied en het voor-
zien van voldoende, veilige en kwalitatieve fietsstalling voor verschillende types van 

fietsen. 

Binnen het recreatiedomein is ook specifiek voorzien in een bus-parking. Groepen 
die met de bus komen (vb. scholen, jeugdverenigingen), kunnen dus ook specifiek 
parkeren binnen het recreatiedomein. Ook de inrichting van de parkeerplaatsen 
binnen het RUP dient niet strikt voor personenwagens voorzien te worden, maar er 
kan, bij nood ook voorzien worden in bijkomende busparkings. Bij de inrichting van 
het parkeerterrein kan ook rekening gehouden worden dat de meer duurzame ver-
voersvormen de meest gunstige plaatsen toebedeeld krijgen, om zo maximaal mo-
gelijk in te zetten op duurzame verplaatsingen. 

Het verder uitwerken van mogelijkheden voor openbaar vervoer of het voorzien van 
shuttle-bussen kan de opties voor modal split verder vergroten. Het inzetten van een 
shuttlebus houdt in dat mensen dan op een andere plaats moeten parkeren en dan 
met de shuttlebus tot aan de locatie kunnen komen. Dit betekent dat er op een an-
dere plaats een parking dient te worden voorzien wat op die plaats dan mogelijks 
problemen geeft. Het gebruik van een shuttle-bus of een bus is voor de specifieke 
doelgroepen die Mosten als recreatiegebied gebruiken niet altijd een oplossing.  
Voor specifieke evenementen met een groot aantal bezoekers, ook van verderaf, 
kan het gebruik van een shuttle-bus wel als optie overwogen worden, maar als op-

lossing voor het structurele parkeerprobleem biedt het geen oplossing. Dit wordt als 
flankerende maatregel opgenomen. 

De noodzaak van een bijkomende parkeerplaats blijft echter steeds van toepassing. 
Indien meer mensen duurzame vervoersmiddelen gebruiken, kan de parkeerbehoef-
te dalen, maar er zal echter steeds een parkeerbehoefte aanwezig blijven. 

2.6.4 Conclusie discipline mobiliteit 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– De inrichting van de parking dient maximaal rekening te houden met de ver-
keersveiligheid. Zo dient de toegang voor auto’s afgescheiden worden van de 
toegang voor voetgangers die het van en naar het recreatiedomein gaan. Con-
flicten met overstekende voetgangers moeten vermeden worden. Er kunnen 
maximaal 2 in- en uitritten voorzien worden voor gemotoriseerd verkeer 

– Zone voor opvang parkeerbehoeften De Mosten 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline mobiliteit te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen meegegeven worden in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– De inrichting van de parking afstemmen op de behoeften en daarbij specifiek de 
duurzame vervoersmiddelen de meest gunstige plaatsen geven (vb. busparking, 
park&ride, autodelen, carpoolplaatsen,…) 

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven worden buiten de opmaak 
van een RUP: 

– Voorzien van een goede fietstoegankelijkheid van het recreatiegebied en het 
voorzien van voldoende, veilige en kwalitatieve fietsstalling voor verschillende 
types van fietsen. 

– Snelheidsbeperkingen op de weg Hoogeind om conflicten met voetgan-
gers/fietsers maximaal te beperken. 

– Nagaan of er een zone kan ingeschakeld worden op piekomenten op de piekbe-
lasting naar parkeren op te vangen. Hier is ondersteuning in bewegwijze-
ring/stewards nodig op deze momenten op zoekend (parkeer) verkeer en ver-
keersveilige situaties te vermijden.  

– Voor specifieke evenementen met een groot aantal bezoekers, ook van verderaf, 
kan het gebruik van een shuttle-bus wel als optie overwogen worden. 

– Afsluiten van de bestaande bosparking en behoud van natuurwaarden en micro-
reliëf in deze zone. 
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2.7 Beoordeling discipline mens – ruimtelijke aspecten, 
gezondheid en veiligheid 

2.7.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline mens – ruimtelijke 

aspecten, gezondheid en veiligheid:  

– Wijzigen van de functie landbouw naar groene parking 

– Voorzien van (beperkte) bijkomende verharding in functie van parkeren 

– Mogelijkheden bieden om parkeren in waardevolle delen binnen recreatiegebied 
(buiten zoekzone) te stoppen 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veilig-
heid worden volgende zaken als potentiële effecten beschouwd: 

– Wijziging ruimtegebruik - mogelijke gevolgen voor huidige gebruikers: ver-
lies/winst aan functies 

– Wijziging ruimtebeleving - omgevingskwaliteit 

– Impact op gezondheid - hinderelementen 

– Veiligheidsrisico’s 

2.7.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zoekzone is gelegen in de afgeronde ruilverkaveling Meerle. 

– De zoekzone maakt deel uit van een groter perceel en is op de landbouwge-
bruikskaart weergegeven als weiland. Het overige gedeelte van het perceel is 
weergegeven als in gebruik voor ‘fruit en noten’. De twee beboste delen werden 
uitgespaard en zijn niet in agrarisch gebruik. Het overige deel van het agrarisch 
gebied is in grote mate ook in landbouwgebruik. 

– De zoekzone is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. 

– De zoekzone is op de landbouwimpactkaart (zie Figuur 15 op pg. 24) aangege-
ven met een zeer hoge impact en met een sterk betrokken landbouwer. Dit bete-
kent dat een landbouwer voor dit deel van de percelen (LIS is wel voor een gro-
ter gebied opgemaakt dan voor de zoekzone zelf) voor een groot deel afhanke-
lijk voor zijn inkomsten.  

– In de onmiddellijke omgeving van de zoekzone komen geen woningen voor. 
Langs Hoogeind, komen wel landbouwbedrijfswoningen en zonevreemde wo-
ningen voor. 

– Op korte afstand van de zoekzone is de transportzone van Meer gelegen (aan 
de overzijde van de snelweg). Op dit bedrijventerrein zijn heel wat bedrijven ge-
vestigd. Verder bestaat de bedrijvigheid in de omgeving grotendeel uit land-
bouwbedrijvigheid. 

– Het recreatiedomein de Mosten is ten oosten van Hoogeind gelegen. De parking 
die voorzien wordt in de zoekzone dient om de parkeerbehoefte van dit recrea-
tiegebied deels mee op te vangen. 

2.7.3 Beoordeling van de effecten 

Wijziging ruimtegebruik 

De zoekzone is gelegen in agrarisch gebied. Dit RUP wordt opgemaakt om dit agra-
risch gebied te kunnen omvormen naar een zone voor de inrichting van een parking 
voor het recreatiedomein de Mosten. Cf. de landbouwgebruikskaart is het gedeelte 
van het perceel binnen de zoekzone in gebruik als weiland.  

Ten opzichte van de referentiesituatie is er dus een verlies aan ruimte voor land-

bouw. 

In het RUP zijn echter landbouw en andere openruimtefuncties toegelaten. Dit bete-
kent dat er geen effectieve mogelijkheden voor landbouw verloren gaan. De volledi-
ge ruimte van het RUP waar in de bestaande toestand al landbouw mogelijk was 
(muv de beboste delen), kunnen na het wegvallen van de behoeften voor de parking 
terug in gebruik genomen worden voor landbouw, als onderdeel van de omliggende 
agrarische percelen. 

In de realiteit wordt het perceel reeds geruime tijd in het drukke seizoen als parking 
gebruikt voor het recreatiedomein. Het (deel van het) perceel is in eigendom van 
een landbouwer, maar wordt via een overeenkomst aan de gemeente verhuurd in 
functie van parkeerplaats. Doordat het (deel van het) perceel eigendom is van een 
landbouwer, maakt dit wel nog steeds deel uit van de percelen die aangegeven 
worden in functie van landbouwgebruik in functie van de mestbank. 

Het betreft een afgebakend deel van een perceel. Het officieel ontnemen van dit 
deel uit het agrarisch gebied, schaadt de overige delen van het agrarisch gebied in 
de omgeving niet. Er is ook reeds geruime tijd geen effectief landbouwgebruik. De 
ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur wordt niet geschaad. 
Er werden reeds afspraken met de eigenaar landbouwer gemaakt om in ruil voor 
een deel van het perceel binnen de zoekzone een braakliggend perceel van de 
gemeente ter beschikking te stellen. Het perceel dat in ruil wordt gegeven heeft een 
oppervlakte die groter is dan de oppervlakte binnen de zoekzone. Er is dus op maat 
naar een oplossing gezocht voor het wegnemen van een zone uit landbouwfunctie 

De herbestemming van dit perceel zorgt ervoor dat er voor het recreatiedomein een 
definitieve oplossing kan komen voor de bestaande parkeerproblematiek. Boven-
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dien kan hierdoor een zone met waardevol bos binnen het recreatiedomein worden 
afgesloten voor parkeren, waardoor het natuurlijk karakter daar kan worden behou-
den. Dit betekent een winst aan functies. 

De beboste delen van de zoekzone blijven als bos behouden. Daar is geen wijziging 
van grondgebruik te verwachten. 

Impact op gezondheid – hinderelementen, wijziging ruimtebeleving – omge-
vingskwaliteit 

Visuele hinder 

Door de inrichting van de zone als parking zal het landschapsuitzicht op deze locatie 
beperkt wijzigen. De belevingswaarde ten opzichte van de woningen in de omgeving 
wijzigt slechts beperkt, gezien er geen woningen rechtstreeks aan de zoekzone 
grenzen. Voor voorbijrijdende auto’s langs de weg Hoogeind, wijzigt het landschap-
suitzicht wel beperkt.  

Er worden geen significant negatieve effecten verwacht met betrekking tot visuele 
hinder.  

Lichthinder 

Het omvormen van dit perceel in functie van een parking, zou tot gevolg kunnen 
hebben dat er verlichting op het perceel wordt geplaatst. Dit kan mogelijks lichtver-
vuiling tot gevolg hebben. Ook op de autosnelweg en langs de weg Hoogeind is 
verlichting aanwezig. 

Indien verlichting noodzakelijk is, is het, om lichthinder maximaal te beperken aan te 
bevelen om enkel gerichte en aangepaste verlichting te gebruiken en enkel op de 
tijdstippen dat dit strikt noodzakelijk is. Op die manier wordt de verstrooiing naar de 
omgeving tot een minimum beperkt.  

Er worden geen significante effecten met betrekking tot lichthinder verwacht voor de 
omwonenden in vergelijking met de referentiesituatie.  

Geluidshinder 

Het omvormen van dit perceel van landbouw waar af en toe geparkeerd wordt naar 
een zone voor permanente parking, betekent dat het hele jaar door verplaatsingen 
van en naar dit gebied kunnen gebeuren en kan ingenomen worden in functie van 
parkeren. De verplaatsingen in functie van het recreatiegebied wijzigen echter niet 
door de opmaak van het RUP. Deze zijn afhankelijk van de activiteit binnen het 
recreatiegebied aan de overzijde van de weg Hoogeind gelegen. Door het RUP 
wordt er enkel een ruimte in functie van de realisatie van een volwaardige parking 
voor deze zone voorzien en er wordt gezorgd dat een bestaande parking in een bos 
aan de overzijde van de weg buiten gebruik kan gesteld worden. Binnen de zoekzo-
ne en de onmiddellijke omgeving is er geen significante wijziging van geluidsniveau 
door verplaatsingen van wagens gekend. Bovendien is er een aanwezig achter-

grondgeluid van de verplaatsingen langs Hoogeind en ook via de autosnelweg die 
op korte afstand is gelegen. 

Er wordt door dit RUP geen geluidshinder voor de omgeving toe verwacht in verge-
lijking met de referentiesituatie. 

Geurhinder 

Het RUP geeft geen aanleiding tot geurhinder.  

Conclusie 

Cf. de bespreking van de voorgaande punten met betrekking tot potentiële hinder, 
kan gesteld worden dat in functie van het behoud van de leefkwaliteit en de omge-
vingskwaliteit geen significante effecten verwacht worden in vergelijking met de 
referentiesituatie. 

In functie van de inrichting van het gebied kunnen ook volgende aanbevelingen 
meegegeven worden: 

– enkel verlichting toelaten indien het gaat om gerichte verlichting die enkel ge-
bruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

Indien de hinderaspecten naar de omwonenden tot een minimum worden beperkt 
(geluid, geur, visueel, licht, verkeersdoorstroming), wordt de leefkwaliteit – en de 
omgevingskwaliteit van de omwonenden niet aangetast in vergelijking met de refe-
rentiesituatie. 

Veiligheidsrisico’s 

Ter uitvoering van artikel 12 van de SEVESO II-richtlijn dient in het beleid inzake 
ruimtelijke ordening rekening gehouden te worden met de noodzaak om op lange-
termijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen SEVESO-inrichtingen en 
aandachtsgebieden. 

Op 1/12/2020 werd de online RVR toets doorlopen met volgende resultaat: 

“Er bevinden zich één of meer bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij de zoekzo-
ne. De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in het RUP uitgesloten. Leg 
uw (voor)ontwerp van RUP voor aan het Team Externe Veiligheid om te laten bepa-
len of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld.” 

De scopingsnota werd voorgelegd aan team Externe Veiligheid voor advies op 
20/07/2022. Op 25/08/2022 werd door het Team Externe Veiligheid een advies 
verleend. Er worden geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid 
verwacht. Het Team Externe Veiligheid beslist daarom dat bij het RUP ‘Parking De 
Mosten’ geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. Dit advies werd 
toegevoegd in bijlage 
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2.7.4 Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten, ge-
zondheid en veiligheid 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 

van het RUP:  

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– Behoud van het beboste deel, inclusief microreliëf. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veilig-
heid te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– enkel verlichting toelaten indien het gaat om gerichte verlichting die enkel ge-
bruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

2.8 Beoordeling discipline klimaat 

2.8.1 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

Het RUP biedt de mogelijkheden voor de realisatie van een groene parking met een 
beperkt verharding in functie van de parkeerbehoefte van een aangrenzend recrea-
tiedomein. De zoekzone is niet gelegen in een valleigebied, overstromingsgevoelig 
gebied, signaalgebied of een gebied met een actie uit een stroomgebiedsbeheer-
plan. 

Via het klimaatportaal Vlaanderen kunnen de effecten van het klimaat en de impact 
weergegeven worden, onderverdeeld in een aantal thema’s. 
– Hittestress. 

De temperatuur in Vlaanderen zal stijgen. Tegen 2100 wordt een sterke verho-
ging van de hittestress verwacht. Het aantal hittegolfdagen stijgt. Deze stijging 
zet zich harder door in verstedelijkte gebieden en daar waar veel verharding 
aanwezig is. Ook de aanwezigheid van droge zandgronden waar minder ver-
damping plaatsvindt heeft een impact. De aanwezigheid van een groenblauw 
netwerk is noodzakelijk om deze impact te verminderen. 

In het huidig klimaat zijn er voor het plangebied 3 à 5-tal hittegolfdagen te ver-
wachten. Tegen 2050 betreft dit ca. 17-18 tal dagen. Dit aantal is iets lager dan 
de gemiddelde waarden voor Vlaanderen, zowel in de huidige als in de toekom-
stige situatie. 

  

– Overstromingsgevoeligheid: 

Voor de impact door overstromingen op basis van intense regenbuiten, werden 
de pluviale kaarten geraadpleegd. In het huidige klimaat zijn er ter hoogte van de 
bestaande waterplassen in de Mosten overstromingsgevoelige gebieden aanwe-
zig. Deze breiden in het toekomstig klimaat (2050) beperkt verder uit. Binnen het 
plangebied zelf komen geen overstromingsgevoelige zones voor. 

  

Figuur 35: overstroombaar gebied – huidige klimaat – bron: waterinfo.be 
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Figuur 36: overstroombaar gebied – toekomstig klimaat (2050 – T100) – bron: waterinfo.be 

 

2.8.2 Effectbespreking 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwater-
huishouding. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies en bied meer be-
scherming aan de bestaande biotopen. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante 
verhoging van (CO2-)emissies.  

Effect van het planvoornemen op het klimaat 

Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen en de 
effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke ef-
fecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwater-
huishouding. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het ontwikkelen van nieuwe over-
stromingsgevoelige zones. 

– Het plan heeft voldoende rekening gehouden tot het vermijden/aanpassen van 
constructies in overstromingsgevoelige gebieden. 

– Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er wordt geen ver-
harding, ophogingen of vergravingen gepland binnen signaalgebieden of over-
stromingsgevoelige gebieden.  

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies en bied meer be-
scherming aan de bestaande biotopen. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante 
verhoging van (CO2-)emissies.  

Effect van het klimaat op het planvoornemen 

In de onmiddellijke omgeving zijn geen waterlopen aanwezig, die door een hoger 
overstromingsrisico impact zouden kunnen hebben binnen de zoekzone.  

Ook in functie van hittestress en overstromingsgevoeligheid door intense regenbui-
en wordt er geen significant effect verwacht. 

2.8.3 Conclusie discipline klimaat 

Op basis van voorgaande effectbespreking (en bespreking van de overige discipli-
nes) blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat 
te verwachten zijn.  

2.9 Grensoverschrijdende effecten 

Gelet op de aard van het plan, de omvang van de effecten zoals hiervoor beschre-
ven en de ruime afstand tot een lands- of gewestgrens, worden geen aanzienlijke 

grensoverschrijdende effecten verwacht. 

2.10 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van be-
paalde effecten niet beoordeeld kan worden. 
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3 Globale conclusie aanzienlijkheid van mili-
eueffecten 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal hebben. Voor het RUP parking De Mosten moet dus geen plan-MER 
worden gemaakt. 
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DEEL 3 Raadplegingsronde
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1 Inleiding 

In de periode 3/05/2021 tot 1/07/2021 werd in functie van de startnota van het RUP parking de Mosten een raadplegingsronde georganiseerd. 

Op 19/05/2021 werd hierover een digitaal participatiemoment georganiseerd voor alle geïnteresseerden.  Er werd een algemene toelichting gegeven over het RUP in opmaak en 
er werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. 

 

Het verslag van het raadplegingsmoment is toegevoegd in bijlage. 

 

Inhoudelijke aanpassingen die in deel 1 – Toelichtingsnota en deel 2- effectbeoordeling milieu die werden aangebracht naar aanleiding van de raadplegingsronde, werden weer-
gegeven in een kader, zodat de wijzigingen duidelijk zijn.  De voorgestelde wijzigingen worden in de onderstaande tabellen weergegeven onderaan de verwerking van de advie-
zen en inspraakreacties en worden in het vet weergegeven. 

 

 
De effectbeoordeling milieu werd beperkt aangevuld met betrekking tot klimaat. Dit onderdeel vormt een aanvulling op de beoordeling in de startnota, maar heeft geen gewijzigde 
conclusie tot gevolg. 
 

Met de gewijzigde toelichtingsnota en effectbeoordeling milieu zal verder gewerkt worden naar een voorontwerp en zal aan de dienst MER gevraagd worden om te oordelen of de 

opmaak van een plan-MER al dan niet nodig is voor dit RUP. 
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2 Adviezen 

Adviesinstanties advies 
uitgebracht? 

korte samenvatting Verwerking advies + voorstel tot wijzigingen 

deputatie Provincie 
Antwerpen 

ja − locatie 5 wordt niet weerhouden. Voor de inrichting van deze 
zone is geen herbestemming nodig, er zijn geen landschappelij-
ke aandachtspunten, geen nood om te ontbossen, geen waar-
devolle natuurelementen en in eigendom van de stad Hoogstra-
ten. Waarom werd deze locatie niet weerhouden? 

Locatie 5 betreft een locatie binnen het recreatiegebied. Dit betekent concreet, net 
zoals in het advies wordt aangegeven, dat in functie van de realisatie van een parking, 
geen herbestemming nodig is. Deze zone heeft bovendien een behoorlijk grote opper-
vlakte, waardoor dit theoretisch interessant is om in functie van parkeren in te vullen. 

Echter, deze zone is reeds geruime tijd in gebruik in functie van trainingen voor LRV 
Sint Joris Meer. Zij gebruiken dit als hun trainingslocatie en ze hebben geen alternatie-
ve locatie om hun activiteiten uit te oefenen. Deze vereniging wenst hier te blijven.  

Buiten het huidige gebruik, is ook de ligging van deze zone helemaal in het zuiden van 
het recreatiegebied. De Mosten is als recreatiedomein niet alleen een aantrekkings-
pool voor dagjestoeristen die de zwemvijver bezoeken. Doorheen het hele jaar wordt 
er ook gebruik gemaakt van het domein voor andere activiteiten. Eén van de grootste 
aantrekkingspolen van deze andere activiteiten is het horeca-gebouw en het klimpark 
en minigolf. 

De afstand tussen deze parking en vb. de toegang tot de zwemvijver bedraagt ca. 
550m via de bestaande paden in het gebied of 450m indien er een bijkomende – 
kortere verbinding – zou kunnen gerealiseerd worden. De horeca en het klimpark zijn 
dan nog een klein stukje verder; In functie van de toegang tot de zwemvijver, de hore-
ca en het klimpark is dat een verre afstand. Voor een dagjestoerist is de afstand te 
overbruggen als hij een hele dag aan het de zwemvijver verblijft. Voor bezoekers van 
de horeca is die afstand echter te groot, waardoor mensen alternatieven gaan zoeken 
en dan mogelijks op plaatsen gaan parkeren waar het niet toegelaten is en waar er evt. 
overlast kan zijn voor de verkeersdoorstroming of in functie van verkeersveiligheid.  

Bovendien is deze locatie niet via een verhard pad verbonden met de recreatiefuncties 
en de horeca, wat de toegankelijkheid niet bevorderd. De weg tussen de parking en 
deze functies is bovendien niet verlicht, waardoor in het donker geen goede toeganke-
lijkheid is. In functie van de horeca die het hele jaar open is, is dit belangrijk. 

Deze locatie wordt in het RUP wel meegenomen om op piekmomenten mee te kunnen 
inschakelen als overloopparking (zonder aanleg van verhardingen). Indien deze zone 
dus als volwaardige parking zou worden ingericht, dan is deze ruimte ook niet meer ter 
beschikking om op piekmomenten als overloopparking te gebruiken. 

 

→Het alternatievenonderzoek wordt hier beperkt op aangevuld.  

 

− bijkomend onderzoek nodig naar autogebruik, er moet meer 
ingezet worden op zacht vervoer en alternatieven zoals shuttle-
bus. Gaan naar modal split 50/50. Is betere connectie met 
openbaar vervoer mogelijk? 

Het recreatiedomein de Mosten wordt door de recreanten voornamelijk met de auto 
bereikt. Er is geen openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving. De site is echter 
vlot en veilig bereikbaar met de fiets. Als flankerende maatregelen wordt in het RUP op 
de aantrekkelijkheid voor fietsers ingezet door in te zetten op voldoende kwalitatieve 
fietsstallingen bij het domein.  

Het inzetten van een shuttlebus houdt in dat mensen dan op een andere plaats moe-
ten parkeren en dan met de shuttlebus tot aan de locatie kunnen komen. Dit betekent 
dat er op een andere plaats een parking dient te worden voorzien wat op die plaats 
dan mogelijks problemen creëert. Het recreatiedomein de Mosten richt zich voorname-
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lijk op gezinnen en jongeren uit de omgeving. Deze doelgroepen zijn minder snel 
geneigd om een shuttlebus te nemen. Voor specifieke evenementen met een groot 
aantal bezoekers, ook van verderaf, kan het gebruik van een shuttle-bus wel als optie 
overwogen worden, maar als oplossing voor het structurele parkeerprobleem biedt het 
geen oplossing. 

Echter, zelfs al wordt er maximaal ingezet op een duurzame modal split, zal er nog 
steeds behoefte zijn aan parkeerplaatsen, gezien de mogelijkheden van het recreatie-
gebied mogelijk ook nog niet helemaal zijn ingevuld. 

I 

→In de effectbeoordeling milieu ontbrak echter een specifieke beoordeling van 
de modal split en de opportuniteiten hiervoor in het RUP. Dit werd aangevuld. 

 

− aandachtspunten mobiliteit  

o MOBER opmaken, want meer dan 200 parkeerplaatsen,  

 

Voor dit RUP werd geen (plan-MOBER) opgemaakt. Het opmaken van een MOBER in 
het kader van een RUP is niet vastgelegd in het decreet. In het richtlijnenboek ‘mobili-
teitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER dd mei 2018’ van Departement MOW 
staat beschreven dat het in sommige gevallen bij de opmaak van een RUP wel nuttig 
kan zijn om de impact op de mobiliteit te bekijken door middel van een plan-MOBER 
tijdens de RUP-procedure. Als richtlijn wordt gesteld dat een plan-MOBER moet wor-
den opgemaakt indien departement MOW betrokken wordt als adviesinstantie cf. het 
uitvoeringsbesluit (uitvoeringsbesluit van 17/02/2017 mbt geïntegreerde planningspro-
cessen).  In het richtlijnenboek wordt daarbij ook verwezen dat departement MOW om 
advies moet gevraagd worden indien de minimale normen voor MOBER overschreden 
worden. Dit is echter niet in het uitvoeringsbesluit opgenomen. 

In het uitvoeringsbesluit is opgenomen dat MOW in volgende gevallen moet worden 
aangeschreven voor advies: 

“1° betrekking heeft op een regionale luchthaven of een betekenisvolle invloed kan 
hebben op de afwikkeling van het vliegverkeer; 

2° de realisatie of een relevante wijziging van verkeersinfrastructuren omvat; 

3° het bouwen van ten minste 250 woongelegenheden realiseert; 

4° het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen realiseert voor handel, horeca, 
kantoorfuncties en diensten met een totale bruto vloeroppervlakte na de werkzaamhe-
den van ten minste 7 500 m², of het uitbreiden van dergelijke gebouwen of gebouwen-
complexen, als de totale bruto vloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel van 
7500 m2 of een veelvoud ervan overschrijdt; 

5° het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen realiseert voor de vestiging van 
industrie, K.M.O. en ambacht met een totale bruto vloeroppervlakte na de werkzaam-
heden van ten minste 15 000 m², of het uitbreiden van dergelijke gebouwen of gebou-
wencomplexen, als de totale bruto vloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel 
van 15 000 m2 of een veelvoud ervan overschrijdt; 

6° de realisatie van of wijzigingen aan mobiliteitsnetwerken veroorzaakt; 

7° andere activiteiten inhoudt met een verkeer genererende werking van pieken van 
1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van twee uur kan veroorzaken; 

8° aanzienlijke effecten zou kunnen hebben op de mobiliteit;” 
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Er werd geoordeeld dat bovenstaande zaken niet van toepassing waren voor het RUP. 
Het RUP wordt opgemaakt voor een bestaande situatie. De bestaande activiteiten in 
het recreatiedomein wijzigen niet en worden ook niet opgenomen in het RUP. Het RUP 
wordt wel opgemaakt om rond de bestaande problematiek rond parkeren een oplos-
sing te kunnen bieden. Er werd in de plan-MER-screening geoordeeld voor de discipli-
ne mobiliteit dat er geen significante effecten te verwachten zijn. Aldus werd departe-
ment MOW niet aangeschreven en werd ook geoordeeld dat de opmaak van een plan-
MOBER niet nodig was.  

 

Niettegenstaande dat er geen plan-MOBER werd opgemaakt, wordt wel, cf. ook de 
adviezen van Departement Landbouw en Visserij en de GECORO van Hoogstraten het 
luik rond mobiliteit verder uitgewerkt en verfijnd in de plan-MER-screening. 

 

→Om het verhaal rond mobiliteit verder uit te werken en uit te diepen werden 
volgende aanpassingen doorgevoerd: 

− Bij de beschrijving van de parkeerbehoefte (zie DEEL 12.1 vanaf pg. 3 werd het 
mobiliteitsprofiel van de bezoekers en de verwachte verkeersgeneratie in 
hoog- en in laagseizoen toegevoegd. 

− Bij de bespreking van de mobiliteit (zie DEEL 16.1.5 vanaf pg. 25) werd de 
toelichtende nota verder aangevuld met elementen over ontsluiting, het be-
reikbaarheidsprofiel en het moblititeitsprofiel. 

− In de effectbeoordeling milieu werd de beoordeling van de discipline mobiliteit 
beperkt aangevuld/bijgesteld op basis van de bijkomende gegevens die aan 
het RUP werden toegevoegd. De conclusie van de beoordeling wijzigt echter 
niet. 

o Voorzien van snelheidsbeperkende maatregelen op 
Hoogeind 

o Inzetten op een autoluw, verkeersveilig recreatiedomein 

o Voorzien van voldoende veilige, goede en overdekte fiets-
stallingen met oplaadpunten en aangepast aan buitenfor-
maat fietsen 

o Rekening houden met toekomstig wagenpark en voorzien 
van plaatsen voor elektrische wagens. 

o Opteer om plaatsen voor carpoolen, autodelen en 
park&ride op aantrekkelijkere posities in te plannen dan de 
gewone standplaatsen. 

De aandachtspunten voor mobiliteit die opgegeven zijn, zijn terechte aandachtspunten. 
Het recreatiegebied zelf is echter buiten de grenzen van het RUP gelegen. De meeste 
van de aandachtspunten betreffen de inrichting van het recreatiedomein zelf. De snel-
heidsbeperkende maatregelen en het voorzien van voldoend kwalitatieve fietsstal-
plaatsen voor verschillende types van fietsen zijn reeds als flankerende maatregel in 
het RUP meegenomen.    

Bij de opmaak van het voorontwerp RUP zal nagekeken worden welke aandachtspun-
ten nog een vertaling kunnen krijgen in de voorschriften. Dit wordt als aanbeveling 
toegevoegd bij de plan-MER-screening. 

 

→ aanvullen bij plan-MER-screening als aanbeveling. 

 

− Landbouw: in 2020 was er nog actief landbouwgebruik en de 
zone is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Aansnijden van agrarisch gebied is niet wenselijk. Locatie 5 is 
onvoldoende onderzocht, waardoor aansnijden landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied niet is gemotiveerd. 

De motivatie voor locatie 5 werd hoger reeds behandeld. 

Met betrekking tot het landbouwgebruik kan vermeld worden dat het perceel reeds 
geruime tijd in het drukke seizoen als parking gebruikt wordt voor het recreatiedomein. 
Het (deel van het) perceel is in eigendom van een landbouwer, maar wordt via een 
overeenkomst aan de gemeente verhuurd in functie van parkeerplaats. Doordat het 
(deel van het) perceel eigendom is van een landbouwer, maakt dit wel nog steeds deel 
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uit van de percelen die aangegeven worden in functie van landbouwgebruik in functie 
van de mestbank en wordt het plangebied ook meegenomen op het overzicht van de 
landbouwgebruikspercelen. Er gaat geen effectief landbouwgebruik verloren. De ge-
troffen landbouwer wordt gecompenseerd door een ander perceel in eigendom van de 
gemeente in ruil te kunnen geven. 

 

− Provinciale landschapskaart moet worden geraadpleegd. De provinciale landschapskaart werd reeds opgenomen in de toelichtende nota – zie 
Figuur 16 op pg. 25. 

 

GECORO Hoogstraten ja − nota is te autogericht. Nadrukkelijker toeleggen op fietsinfra-
structuur en busparking. Alle vervoersmodi moeten duidelijk 
in kaart worden gebracht 

Het bestaande recreatiedomein De Mosten is omwille van de ligging en in functie van 
het doelpubliek nog zeer erg op de auto als vervoersmiddel gericht.  

Cf. bespreking bij het advies van Provincie Antwerpen (zie hoger) werden de opportu-
niteiten in functie van een omvorming naar een meer duurzame modal split besproken.  
De toelichtingsnota en de effectbeoordeling milieu werden hier bijkomend op aange-
past (zie antwoord op advies Provincie Antwerpen – zie hoger) 

 

− hoe waardevol zijn de bossen? Is obv boscompensatie in 
omgeving ook parking aan zelfde kant van de weg mogelijk? 

In het alternatievenonderzoek (zie DEEL 1, 2 vanaf pg. 3) werd het aansnijden van een 
zoekzone met bos negatiever beoordeeld, ook al is deze locatie dichter tegen het 
recreatiedomein gelegen.  

In dit antwoord wordt eveneens het advies van het Departement Duurzame landbouw 
en visserij vermeld, waar naar de letterzetter als bedreiging voor de beboste gebieden 
beschouwd wordt. 

In de eerste plaats kan gesteld worden dat de letterzetter inderdaad een probleem is in 
Hoogstraten maar slechts zelden in grove den, de dominante boomsoort bij de betrok-
ken bosgebieden. Letterzetter komt vooral in Fijnspar voor en soms in Douglas. Droog-
te heeft de naaldbomen verzwakt waardoor plagen zich gemakkelijker kunnen ver-
spreiden. Grove Den heeft het hierdoor ook niet gemakkelijk maar Letterzetter is hierbij 
niet de oorzaak. Bosherstel van deze bossen kan wel waardevol zijn. 

De beboste gebieden in de zoekzones 2 en 4 zijn cf. de biologische waarderingskaart 
biologisch waardevol. Zelfs indien zou worden aangenomen dat de biologische waarde 
van deze bossen beperkt is, heeft een gedegradeerd bos een ecosysteem met de 
aanwezigheid van specifieke fauna en flora. Door het bos te kappen en elders te gaan 
heraanplanten. Heb je ook hierop een nefast effect.   

Bovendien is het is zo dat, indien een bestaand bos moet gerooid worden omwille van 
de aanleg van een parking, dit op een andere plaats moet worden gecompenseerd. 
Daar zijn cf. de huidige regelgeving mogelijkheden voor om te compenseren in natura 
of financieel te compenseren. Binnen het domein is er geen ruimte om de compense-
rende bebossing te realiseren.   

Een jong bos heeft bovendien veel jaren nodig voordat het de ecologische (en econo-
mische) toestand van een volwassen bos bereikt. Bosherstel van een bestaand aange-
tast bos verloopt veel sneller. Dit pleit er dus eerder voor om het bestaande bos par-
keervrij te maken en hier bosherstel te realiseren ipv te kappen en elders te compen-
seren. 

Buiten de biologische waarde/natuurwaarde van de bossen, hebben ze ook een be-
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langrijke landschappelijk waarde. Door het behoud van het bestaande bos (en evt. ook 
een bosherstel), wordt er voorkomen dat er door omvorming naar een parking een 
open vlakte zou ontstaan waardoor een open doorkijk rechtsreeks vanaf de straat naar 
de watersportplas en omgekeerd zou ontstaan. Het besloten karakter van het recrea-
tiedomein zal hierdoor aangetast worden. De beleving van binnen het recreatiedomein 
zal daardoor anders zijn en ook bij het toekomen aan De Mosten krijg je een veel 
minder “groen” beeld van het recreatiedomein. De groene omkadering van het domein 
heeft immers een belangrijke waarde voor het gebied. 

  

→de motivatie van de zoekzones naar natuurwaarden en landschapswaarden 
wordt in de toelichtende nota verder aangevuld op basis van bovenstaande 
elementen.  

 

− parkeerstudie dringt zich op. Mogelijks verfijnder verhaal, vb. 
horeca in het winterseizoen. aanvulling is noodzakelijk om 
een correct beeld te krijgen. 

De gegevens met betrekking tot mobiliteit, waaronder het parkeergebeuren werden in 
de toelichtende nota en de effectbeoordeling milieu verder aangevuld – zie antwoord 
op advies van Provincie Antwerpen omtrent dit thema. 

 

Departement Omgeving nee /  

Departement Land-
bouw en Visserij 

ja – in zoekzone 2, 3 en 4 zijn volgens BWK 'grove dennen 
bestand' aanwezig. Wegens aantastingsproblematiek door 
letterzetter, dient ontbossing/boscompensatie wel overwo-
gen worden. Gemaakte afweging in alternatievenonder-
zoek aanpassen en evt. herzien. 

Deze opmerking werd meegenomen bij de verwerking van het advies van de GE-
CORO Hoogstraten omtrent de motivering van deze zoekzones. Cf. deze bespreking 
werden er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd in de toelichtingsnota. 

– geen overwegende bezwaren, landbouwkundige geschikt-
heid als grasland ifv agrarische doeleinden is beperkt. 

/ 

– HAG: onderzoek naar ruimtelijk-functionele samenhang: 
ok; onderzoek naar flankerende maatregelen: planolo-
gische compensatie moet onderzocht worden cf. omzend-
brief. 

De impact op het HAG werd besproken in hoofdstuk DEEL 1, 8 vanaf pg. 32. Hier werd 
een motivatie voor het onderzoek naar alternatieve locaties, de ruimtelijk-functionele 
samenhang van de agrarische structuur en de flankerende maatregelen besproken. 

In de flankerende maatregelen wordt geen planologische compensatie voorgesteld. Er 
werd gezocht naar een oplossing met een meerwaarde voor de gebruiker van het 
perceel. Het betreft een oplossing met een gebruiksruil. Een planologische compensa-
tie is een oplossing op papier, los van de eigenlijke gebruiker, waar gezocht wordt naar 
een oplossing in functie van de ruimteboekhouding. Er wordt echter geoordeeld dat 
door het voorzien van een effectieve gebruiksruil er een grotere meerwaarde voor 
landbouw gecreëerd wordt dan een planologische compensatie van een perceel dat al 
een landbouwgebruik kent, maar een andere bestemming heeft. 

 

→dit werd beperkt bijkomend toegevoegd in de toelichtingsnota. 

 

– vragen bij agrarische functie bij plangebied. Niet duidelijk of 
een omvorming terug naar agrarisch gebruik wenselijk is, 

Voor de bestaande bossen op de landduinen is het behoud ook op lange termijn de 
bedoeling. Dit zal ook in het RUP vertaald worden. De mogelijkheden voor een om-
vorming naar agrarisch gebruik betreft enkel de zones die niet bebost zijn. 
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gezien de landduin-relicten.  

→Dit dient te worden verduidelijkt in de toelichtende nota. 

 

– effectbeoordeling milieu: gebruiksintensiteit parking ont-
breekt. MER duidt agrarisch waardeverlies ifv agrarische 
functie niet. Verder uitwerken. 

 De gebruiksintensiteit en de parkeerbehoeften van het recreatiedomein werden bijko-
mend beschreven in de toelichtingsnota van het RUP (zie antwoord en aanpassingen 
op basis van advies Provincie Antwerpen).  

Het agrarisch waardeverlies werd besproken onder de discipline mens – wijziging 
ruimtegebruik (zie 2.7.3 op pg. 55). In deze beoordeling wordt gesproken dat er ten 
opzichte van de referentietoestand (=bestemming agrarisch gebied) een verlies is aan 
ruimte voor landbouw. Er wordt in de beoordeling ook kort verwezen naar de mogelijk-
heden van het gebied voor landbouw, na goedkeuring van het RUP, maar dit komt 
echter slechts beperkt aan bod. Dit zal verder worden uitgewerkt. 

 

→bij de effectbeoordeling milieu het agrarisch waardeverlies van agrarische 
functie verder uitwerken. 

 

VLM ja geen advies, geen interferentie met lopende projecten.  Nvt 

 

ANB ja Gunstig advies 

Het Agentschap heeft de nota doorgenomen en verwacht, voor wat 
betreft hun materie en kennis geen aanzienlijke milieueffecten die 
de opmaak van een plan-MER rechtvaardigen.  

In het alternatievenonderzoek kent zoekzone 3 hierbij de voorkeur 
vermits de effecten op biodiversiteit het laagst liggen. De keuze 
voor deze zone kan dus onderschreven worden. 

/ 
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De omvorming van een landbouwperceel met het integraal behoud 
van de bossen, bijkomende groenstructuur en kleine landschaps-
elementen kan de impact van het plan op de natuurstructuur op 
voldoende wijze milderen. In het teken van (fauna) verbindende 
groene corridor tussen de woonkern en landbouwgebieden moet 
(cf. GRS Hoogstraten) voorschriften opgenomen worden om de 
faunapassage waar mogelijk te verbeteren en waar aanwezig te 
behouden. 

Het gebied kent belang als fourageergebied van diverse vleer-
muispopulaties en het leefgebied van o.a. de watervleermuis. 
Maatregelen om de impact op deze soort laag te houden, kunnen 
onderzocht worden: plaatsen van verlichtingspunten buiten de 
wegenis heeft een negatieve impact op de vleermuispopulaties. 
Bijkomende verlichting in het gebied niet toestaan buiten de con-
flictpunten binnen de parkeerzone en de toegangsweg die aansluit 
op de openbare weg.  

Volgende voorschriften zijn hierbij in overweging te nemen:  

− - Afsluitingen  

In teken van faunapassage is het nodig om mogelijke afsluitin-
gen binnen het gebied zoveel mogelijk beperkt te houden of 
voorzien in de vorm van inheemse, streekeigen beplanting. Het 
voorzien van houten palen en/of hekwerk is onnodig wanneer 
een natuurlijke afbakening wordt voorzien en kan in die zin be-
perkt blijven. Voorschriften inzake kunstmatige omheining die-
nen aangepast te worden waarbij bvb. volgende criteria worden 
opgenomen: een voldoende grote maasgrootte, beperkte hoogte 
van 1m20 (voor groot fauna), openingen van 20cm onderaan 
(voor klein fauna) of bij voorkeur twee enkele gladde draden. 
Afwijking op de algemene voorschrift inzake de afsluitingen kan 
op basis van de cultuurhistorische identiteit en/of voor land-
bouwdoeleinden.  

− - Verlichting  

Voorschriften voor het plaatsen van de verlichting dient aan vol-
gende criteria te voldoen:  

− de armaturen zo kort mogelijk bij de grond en neerwaarts 
gericht;  

− Licht met golflengten in het nabije UV en het blauwe ge-
bied van het spectrum (tussen 350-500 nm) moeten ver-
meden worden. Voorgesteld wordt om enkel amberkleurig 
licht te gebruiken;  

− lichtpollutie vermeden wordt door een sterk afgekaderde 
uitstraling;  

 

In het advies worden voorstellen gedaan om een verbetering met betrekking tot fauna-
passage en met betrekking tot de mogelijkheden in het gebied als fourageergebied.  

Met betrekking tot afsluitingen staan er nog geen specifieke elementen in de toelich-
tende nota. Het voorstel met betrekking tot de afsluitingen kan worden meegenomen in 
de effectbeoordeling milieu en kan dan doorvertaald worden in de voorschriften van 
het RUP. 

Rond verlichting werden in de beoordeling op de milieueffecten reeds uitspraken ge-
daan. Als aangeveling in functie van de verdere optimalisatie van het plan werd vol-
gende opgenomen: ‘enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte 
verlichting die enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is.’ Het advies gaat nog 
een stap verder en zegt bijkomende verlichting in het gebied buiten de conflictpunten 
en de toegangsweg die aansluit op de openbare weg een negatieve impact kunnen 
hebben. De effectbeoordeling milieu en de toelichtende nota moeten hierop aangepast 
worden. 

 

→bepalingen omtrent afsluitingen aanvullen bij de effectbeoordeling milieu 
(biodiversiteit – versnippering en barrièrevorming) 

→bepalingen omtrent het beperken van de verlichting opnemen in de effectbe-
oordeling milieu en in de toelichtende nota. 

Sport Vlaanderen ja positief advies Nvt 
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Adviesinstanties advies 
uitgebracht? 

korte samenvatting Verwerking advies + voorstel tot wijzigingen 

Toerisme Vlaanderen ja gunstig Nvt 

 

Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap 

nee / / 

3 Inspraakreacties 

3.1 Inspraakreacties tijdens toelichting 

Tijdens het overlegmoment werden vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden die hierop werden gegeven, zijn terug te vinden in het verslag van het raadplegingsmoment in 
bijlage.  

3.2 Andere inspraakreacties 

Tijdens de raadplegingsronde werden nog verschillende inspraakreacties kenbaar gemaakt. Dit ofwel mondeling aan het loket, ofwel via mail of via de post. In onderstaande tabel 

worden ze anoniem beschreven en besproken in zoverre het reacties van individuele personen betreft. Reacties van verenigingen/organisaties/groepen worden wel benoemd. 

indiener Samenvatting inspraakreactie Verwerking inspraakreacties + voorstel tot wijzigingen 

VZW leefbaarland (5) – Erkenning dat er noodzaak is aan recreatiegebied om de burgers te kunnen 
faciliteren. Er gaat door de RUP's echter 25 ha landbouwgrond verloren. De-
ze gronden moeten gerecupereerd worden zodat het landbouwareaal het-
zelfde blijft. Landbouwers zijn immers behoeders van boerennatuur. Zij zor-
gen voor de bescherming van biodiversiteit op de akkers en boerderijen.  

De inspraakreactie gaat over de 3 lopende RUP’s met betrekking tot sportinfra-
structuur in de stad Hoogstraten. In de locatie opgenomen in dit RUP, is geen 
effectieve actieve landbouw aanwezig. Deze zone wordt reeds geruime tijd ge-
bruikt in functie van het parkeren. In het RUP zal voorzien worden dat de agrari-
sche mogelijkheden van het gebied behouden blijven (m.u.v. de bebouwde perce-
len). 

 

– is het mogelijk om de parking te vergunnen in plaats van de bestemming te 
wijzigen naar recreatie? 

In de huidige bestemming, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zijn er 
geen wettelijke mogelijkheden om een parking te vergunnen. Dit is de reden 
waarom de zone opgenomen is in een RUP. In het RUP wordt een oplossing 
gezocht voor de parkeerproblematiek, maar blijven, op termijn de mogelijkheden 
voor landbouw behouden. 

 

– er wordt geopteerd om andere  zones als parking te voorzien dat wel inge-
kleurd is ifv recreatie.  

In het alternatievenonderzoek (zie DEEL 1, 2 vanaf pg. 3) werden verschillende 
opties voor parkeerplaatsen onderzocht. Dit waren ook locaties binnen het recrea-
tiegebied zelf. De locatie van het RUP is echter als beste alternatief gekozen in 
functie van de realisatie van de parking. Dit is uitgebreid gemotiveerd in de toe-
lichtende nota. In de inspraakreactie werd geen alternatieve locatie binnen het 
recreatiegebied aangereikt. 

 

– Omvorming naar recreatie mag geen impact hebben op omliggende land-
bouwbedrijven. Er moet rekening gehouden worden met afstandsregels 

Bij een herbestemming van een agrarisch gebied naar een andere bestemmings-
zone zijn er mogelijks wettelijke ‘afstandsregels van toepassing.  Voor bepaalde 
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indiener Samenvatting inspraakreactie Verwerking inspraakreacties + voorstel tot wijzigingen 

types van landbouwbedrijfsgebouwen (pluimveestallen en varkensstallen) zijn 
bepaalde beperkingen ten opzichte van bepaalde bestemmingen (zie art. 5.9.4.4 
en 5.9.5.3. VLAREM). Het betreft hier vb. natuurgebied, woongebied, maar ook 
‘gebied voor verblijfsrecreatie’. Afhankelijk van het aantal dieren in deze stallen 
gelden afstandsregels tot deze bestemmingszones. In het RUP wordt echter geen 
van deze bestemmingen beoogd.  

In functie van de hoofdbestemming die zal worden toegekend aan het RUP, werd 
in de startnota nog niet duidelijk afgebakend, maar het betreft in ieder geval een 
bestemming waarin openruimtefuncties en een groene parking toelaatbaar zijn. 
Afstandsregels zijn dus niet van toepassing. 

 

Landelijke raad Hoog-
straten (2) 

– alternatievenonderzoek geeft onvoldoende argumentatie om nieuwe open 
ruimte aan te snijden in HAG. 

– bestaande bestemming komt onvoldoende aan bod in afweging. Locatie is 
mbt verkeersveiligheid ook het minst aangewezen + de enige locatie die niet 
in eigendom is van Hoogstraten. 

– locatie 2 is al parking. Buiten beschouwing laten omwille van speelbos is 
onterecht. 

– locatie 4: ontbossing wordt als minder wenselijk gezien, maar weegt niet op 
tegen aansnijden HAG. Biologische waarde bos is twijfelachtig 

– zone 5 wordt opzij geschoven omwille van huidig gebruik door LRV. Be-
stemming is hier wel recreatiegebied, dus inrichting van parking is mogelijk; 

– Is extra parking wel nodig als ingezet wordt op modal shift? 

– grondige analyse gevraagd van behoeften naar extra parking, mogelijke 
alternatieven en mogelijkheden voor alternatieve inrichting van recreatiege-
bied alvorens agrarisch gebied aan te snijden. 

Cf. bespreking van het advies van Provincie Antwerpen, werd reeds meer motiva-
tie gegeven voor het niet opnemen van zoekzone 5. 

De zoekzones 2 en 4 zijn bebost. De motivatie voor het behoud van de beboste 
zones werd verduidelijkt (zie antwoord op advies GECORO Hoogstraten en ad-
vies Departement landbouw en visserij).  

De Mosten is als recreatiedomein echter meer dan de zwem- en de grote vijver. 
Het hele domein wordt omwille van z’n natuurlijke karakter gebruikt door verschil-
lende doelgroepen. Zowel wandelaars, fietsers (MTB) als ruiters maken maximaal 
gebruik van de aanwezige ruimte. Het recreatiegebied is als ‘bosgebied’ niet 
overdreven groot. De komende jaren werkt het stadsbestuur samen met Bos-
groep Noorderkempen en Regionaal Landschap  aan een verdere visie op de 
ontsluiting van het volledige gebied voor de verschillende doelgroepen. De ach-
terliggende bossen zijn niet allemaal toegankelijk voor fietsers, wandelaars en 
ruiters omdat het privégronden zijn. Zoekzone 2 is in functie van het recreatief 
gebruik op dit moment niet te gebruiken omdat deze zone ook als parking ge-
bruikt wordt. De boszones wenst de gemeente maximaal te behouden. Het be-
staande bos binnen zoekzones 2 en 4 draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van 
het recreatiegebied.  

Ook indien maximaal wordt ingezet op een meer duurzame modal shift, zal er nog 
steeds behoefte aan bijkomende parkeerplaatsen bestaan (zie antwoord op 
advies Provincie Antwerpen). 

De behoeften aan parkeerplaatsen en de alternatieven werden cf. aanbevelingen 
van de adviesinstanties (zie hoger) ook verder aangevuld in de toelichtende nota 
en de effectbeoordeling milieu. Deze aanvullingen hebben echter de conclusie 
van de discipline mobiliteit of de visie rond het gebied niet gewijzigd. 

 

– bezorgdheid naar afstandsregels voor actieve landbouwbedrijven in de om-
geving. Deze mogen geen negatieve impact ondervinden.   

Zie hoger, antwoord hierover op inspraakrecatie van VZW Leefbaarland. 

Sportraad (13) – intentie voor bestemmingswijziging wordt ondersteund 

– voor bezoekers van de Mosten moet er een logische en efficiënte parkeerre-
geling zijn.  

– nieuwe ontwikkelingen met klimpark en kabelbaan voor waterskiën creëert 
meer mogelijkheden in alle seizoenen en verhoogt bezoekersaantallen. 

Deze inspraakreactie ondersteunt de opmaak van het RUP in functie van de 
parking van De Mosten. 

De bezorgdheid omtrent de korte termijnnoden van verenigingen wordt erkend, 
maar de opmaak van een RUP is vaak de enige mogelijkheid om zaken te kun-
nen realiseren in de toekomst en ze rechtsgeldig te maken. Bij de opmaak van 
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indiener Samenvatting inspraakreactie Verwerking inspraakreacties + voorstel tot wijzigingen 

– moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer, dus ingerichte parking vlakbij het 
terrein is van belang. 

– bezorgdheid omtrent de kort termijnnoden van verenigingen: soms duurt de 
procedure van het RUP te lang om dit op te lossen. 

een RUP is een termijn voor opmaak, raadpleging en procedure noodzakelijk. 
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DEEL 4 Bijlagen





 DEEL 4 BIJLAGEN 

1 Kaartenbundel 
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1 Kaartenbundel 

Onderstaande kaarten geven een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
van de zoekzone: 

– Kaart 1: situering topokaart met plancontour 

– Kaart 2: orthofoto met plancontour 

– Kaart 3: planologische context: bestemmingen 

– Kaart 4: ruimtelijk-juridische context 

– Kaart 5: sectoraal-juridische context 

– Kaart 6: fysisch systeem 

– Kaart 7: watertoetskaart 

2 Verslag raadplegingsmoment 19/05/2021 

3 Uitgebrachte adviezen raadplegingsronde 

4 Advies Team Externe Veiligheid  - Afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning 
en -projecten (GOP) 

5 Beslissing team MER m.b.t. plan-MER-plicht 

 


