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1. Inleiding - richtinggevend deel 

In het richtinggevend gedeelte wordt de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeen-
te Hoogstraten uiteengezet. Het is daarbij van belang na te gaan welke rol de gemeente 
kan opnemen in haar regio en binnen de provincie. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 geeft de globale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoogstraten 
weer. De globale visie heeft betrekking op het ruimtelijk functioneren van de hele ge-
meente. Het karakter en de rol die men de gemeente wil geven wordt kernachtig gefor-
muleerd. Uit deze visie komen doelstellingen naar voren. De visie en doelstellingen 
worden ruimtelijk vertaald naar concepten. Deze concepten geven aan hoe men wil om-
gaan met deelruimten en deelstructuren in de gemeente die essentieel zijn voor de ruim-
telijke structuur van Hoogstraten. 

In het tweede hoofdstuk worden de gewenste deelstructuren uitgewerkt. Op basis van 
de globale visie en de ruimtelijke concepten worden voor de woonstructuur, verkeers- 
en vervoersstructuur, toeristisch-recreatieve structuur, ruimtelijk-economische struc-
tuur en open-ruimte en landschappelijke structuur ontwikkelingsperspectieven uitge-
werkt.  

In hoofdstuk 3 wordt, op basis van de conceptelementen en de gewenste deelstructuren 
een visie op enkele deelruimten van de gemeente uitgewerkt (deelruimtevisies). Deze 
deelruimten zijn op basis van de visie en de bestaande ruimtelijke structuur onderschei-
den. De doorvertaling naar deelruimten is belangrijk omdat de uitspraken rond deel-
ruimten geldend zijn voor bepaalde delen van het grondgebied. Daar waar de deelruim-
ten garant staan voor diversiteit, garanderen de deelstructuren de samenhang binnen de 
gemeente. 
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2. Globale visie voor Hoogstraten 

2.1 Pijlers van ontwikkeling  
Pijlers voor ontwikkeling hebben een sterke invloed op en zijn tekenend voor het huidig 
functioneren en de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente. Een ‘Pijler voor 
ontwikkeling’ is een bestaand element of gegeven dat aangewend kan worden om een 
ruimtelijk proces op gang te brengen. 

In Hoogstraten zijn de pijlers sterk van bovenlokaal belang alhoewel zij belangrijke in-
vloed hebben op lokale elementen. Daarom wordt een onderscheid aangegeven tussen 
bovenlokale en lokale pijlers.   

2.1.1 Bovenlokale pijlers 

Kleinstedelijk gebied Hoogstraten 
Het kleinstedelijk gebied Hoogstraten (incl. Minderhout) is hoogdynamisch. Het klein-
stedelijk gebied heeft een belangrijke verzorgende functie voor de omliggende gemeen-
ten. Aanknopingspunten voor het beleid zijn verdere verdichting van wonen aan stede-
lijke dichtheden, bijkomende regionale bedrijvigheid, hoogdynamische recreatiepolen en 
goed uitgebouwd commercieel apparaat.  

Op lokaal niveau heeft deze pijler in het bijzonder zijn invloed door de woonmorfologie. 
De goede bereikbaarheid van het centrum via de N144 naar de E19 maakt het gebied 
aantrekkelijk voor lokale en regionale bedrijvigheid.  

Transportzone 
De ligging van de transportzone langsheen de E19 zorgt voor een zeer goede bereik-
baarheid. Door optimalisatie van het specifieke verkeerscomplex bij de aanleg van de 
HSL zal de bereikbaarheid nog verbeteren. De nabijheid van de transportzone Hazen-
donk op Nederlands grondgebied maakt het gebied tot een aantrekkelijk geheel.  

Boscomplexen  
De gemeente kent in het oosten een belangrijke concentratie van boscomplexen. Inten-
ties tot bosuitbreiding, vastleggen van het IVON op Vlaams niveau maken de boscom-
plexen tot een belangrijke pijler in de open ruimte.  

Landbouw en glastuinbouwcomplex 
Hoogstraten kent een belangrijke concentratie hoogdynamische land- en tuinbouwbe-
drijven. De concentratie glastuinbouw is van provinciaal niveau. De veiling in het 
kleinstedelijk gebied vormt een belangrijke motor voor de glastuinbouw.  
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Mark 
Herwaardering van valleigebieden maakt de Mark tot een pijler. De ruilverkaveling op 
grondgebied Merksplas – Hoogstraten – Rijkevorsel heeft bijzondere aandacht voor na-
tuurlijke ontwikkeling van de vallei.  

2.1.2 Lokale pijlers 

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

N14 – Meerseweg – John Lijsenstraat 
De as N14 – Meerseweg – John Lijsenstraat is reeds een belangrijke motor voor stede-
lijke en lokale ontwikkeling geweest in het verleden. Getuigen hiervan zijn de bandvorm 
van Hoogstraten en Minderhout, het lokaal bedrijventerrein te Minderhout, de kern 
Meer en de bestaande glastuinbouwconcentratie tussen Meer en Minderhout. 

Ook in de toekomst kunnen hier schakels van het geheel verder ontwikkelen. Het kan 
echter niet de bedoeling zijn het geheel als één band van harde functies te ontwikkelen.  
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2.2 Uitgangshoudingen voor het ruimtelijk beleid 

Gewenste ontwikkeling van de gemeente kadert binnen het RSV en het 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen  

Bij het uitwerken van de gemeentelijke visie en gewenste ruimtelijke structuur moet zo-
veel mogelijk rekening gehouden worden met de reeds ontwikkelde beleidskaders van 
het RSV en het provinciaal ruimtelijk structuurplan. In deze beleidsdocumenten staan 
immers uitspraken die in acht moeten genomen worden omwille van hun richtinggevend 
of bindend karakter.  

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling1 
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Hoogstraten wordt opgebouwd in een lange 
termijnvisie die gebaseerd is op het principe van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling biedt garanties en ontwikkelingsperspectieven aan 
de noden en behoeften van toekomstige generaties. De twee pijlers van duurzame ruim-
telijke ontwikkeling zijn het respect voor de ruimtelijke draagkracht en streven naar 
ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit houdt verband met de architectuur en de uit-
straling van gebouwen, terreinen en publiek domein. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is bijgevolg niet beperkt tot het behoud van niet-
bebouwde ruimten en het versterken van natuurwaarden. Toch streeft duurzame ruim-
telijke ontwikkeling een zuinig ruimtegebruik na omwille van de schaarsheid van de 
ruimte. Door het aanduiden van structuren wil duurzame ruimtelijke ontwikkeling een 
synergie realiseren tussen het ruimtegebruik waardoor tevens sociaal-economische 
voordelen gegenereerd worden. 

Deze houding mondt uit in: 

 Een denken op lange termijn; 

 Verbanden met de ruimtelijke, de maatschappelijke en de historische context; 

 Zuinig omgaan met de aanwezige ruimte; 

 Functievermenging en verweving van activiteiten; 

 Aandacht voor de draagkracht van de ruimte; 

 Zorg voor de beheersbaarheid van de ruimte; 

 Het creëren van een maatschappelijk en politiek draagvlak; 

 Het opstellen van concrete acties en maatregelen; 

 Het creëren van randvoorwaarden tot het vrijwaren van een bloeiende economie, 
het verzekeren van de mobiliteit, het creëren van aangename woonomgevingen. 

                                                   
1 In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het begrip 'duurzame ruimtelijke ontwikkeling' gedefini-

eerd als: “een ontwikkeling die voorziet in de materiële en psychische behoeften van de huidige generatie 
zonder de mogelijkheid aan te tasten voor de toekomstige generaties om eveneens in hun behoeften te voor-
zien”. 
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Fysisch systeem als drager van ruimtelijke ontwikkeling 
Het fysisch systeem vormt de basis voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en stelt 
randvoorwaarden. Het respecteren van dit natuurlijk raamwerk voorkomt een verdere 
aantasting van de open ruimte. 

Diversiteit en samenhang van de deelruimten 
Deelruimten zijn gebieden waarbinnen - in een samenspel van deelstructuren - gelijk-
aardige bestaande (of toekomstige) ruimtelijke eigenschappen (probleem of kwaliteit) 
aanwezig zijn. Elk van de onderscheiden deelruimten bevat een aantal eigen karakteris-
tieken en kwaliteiten die ervoor zorgen dat de ene deelruimte verschilt van de andere. 
Deze diversiteit moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Het is immers van 
belang dat elke deelruimte zijn eigen troeven uitspeelt. Samenhang kan worden be-
schouwd als aanvulling op diversiteit. Het overdreven benadrukken van diversiteit kan 
de samenhang tussen de verschillende deelruimten in het gedrang brengen. Daarom 
wordt gezocht naar elementen die de samenhang tussen de verschillende deelruimten 
bevorderen. De ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt om enerzijds een optimale be-
levingswaarde van de deelruimte te bekomen en anderzijds om het ruimtelijk functione-
ren te versterken. 

Preventief handelen 
Het overschrijden van de ruimtelijke draagkracht moet zoveel mogelijk vermeden wor-
den. Het is belangrijk op een aantal tendensen tijdig te kunnen inspelen. Deze uitgangs-
houding geeft aan dat men een eind wil maken aan een “ad-hoc-ruimtelijk beleid” en 
alert wil reageren op nieuwe situaties.  De problemen bij dit principe kunnen zijn dat 
het toekomstbeeld over een bepaalde materie vaag is of dat er plotse veranderingen in 
de ruimte optreden. 
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2.3 Gewenst profiel Hoogstraten 
De gemeente Hoogstraten wil zich profileren als een herkenbaar kleinstedelijk gebied 
met een uitstraling naar de omgeving en een rustig en aantrekkelijk buitengebied met 
landbouw als onderlegger. Hoogstraten dient een regionaal centrum te zijn temidden de 
driehoek Antwerpen – Breda – Turnhout. De E19, de N14 en de N124 zijn belangrijke 
verbindingen binnen deze driehoek. 

 

Het kleinstedelijk gebied dient als knooppunt voor de economie van het buitengebied 
uitgebouwd te worden. Hoogstraten vormt een werkgelegenheidspool voor de omlig-
gende kernen. De stad heeft een verzorgende functie voor de omliggende regio en dit 
zowel op recreatief, commercieel, onderwijskundig en administratief vlak. Aantrekke-
lijke woonomgevingen met een divers aanbod aan woonmilieus stellen het kleinstedelijk 
gebied in staat te groeien. Het centrum dient een aangenaam verblijfscentrum te zijn 
voor diverse doelgroepen door aandacht te hebben voor het openbaar domein, verkeers-
leefbaarheid, aantrekkelijke monumenten en toeristische trekpleisters en een goed uitge-
bouwde horeca. De uitstraling van het kleinstedelijk gebied wordt gesymboliseerd door 
de Sint-Catharinatoren.  

 

Activiteiten met een gemeentegrensoverschrijdende uitstraling dienen verder aangemoe-
digd te worden binnen een hoogdynamische as van kleinstedelijk gebied over Meer naar 
de Transportzone. Binnen deze as worden echter verschillende hoogdynamische the-
ma’s erkend waaraan de bijhorende nieuwe activiteiten gebundeld worden: thema eco-
nomische ontwikkeling rond De Kluis, thema stedelijke ontwikkeling ter hoogte van 
Hoogstraten en Minderhout, hoogdynamische landbouw (o.a. glastuinbouw) tussen 
Minderhout en transportzone over Meer en thema logistiek ter hoogte van transportzo-
ne.  

 

Het buitengebied dient opgebouwd te zijn uit economisch waardevolle land- en tuin-
bouwgebieden. De rustige woonomgevingen van Meer, Wortel, Meerle en Meersel-
Dreef komen er voor binnen een toegankelijke open ruimte met goed uitgebouwde na-
tuurlijke netwerken en knooppunten voor recreatief medegebruik in de open ruimte. 
Ontginningen (De Mosten, Desta, Rijksweldadigheidskolonie) van de traditionele open 
ruimte hebben vreemde landschapselementen aangebracht. Rekening houdend met het 
bestaand gebruik van deze omgevingen, vormen deze locaties concentratiepolen van re-
creatieve ontwikkelingen in evenwicht met de omgevende open ruimte.   

 

De relatie tussen het kleinstedelijk gebied en de kernen in het buitengebied dient te be-
staan uit goede verbindingen zowel voor zacht verkeer, wegverkeer als openbaar ver-
voer. Het fysisch systeem met de ermee samenhangende natuurlijke en agrarische struc-
tuur dient eveneens een belangrijk bindmiddel te vormen tussen de verschillende kernen 
en dient de onderlegger te zijn voor verdere ontwikkeling.  
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2.4 Vijf duidelijke doelstellingen 
De visie wordt nu verder uitgewerkt in een aantal essentiële doelstellingen voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoogstraten. Deze doelstellingen zijn: 

 Hoogdynamische activiteiten aanmoedigen in de hoogdynamische as  

 Uitbouwen van een aantrekkelijk stedelijk gebied 

 Troeven van landschap, natuur en recreatie uitspelen; 

 Land- en tuinbouw stimuleren en versterken; 

 Ontwikkelen van een herkenbare landschappelijke en natuurlijke structuur; 

 Garanderen van leefbaarheid en identiteit in de kernen van het buitengebied. 

2.5 Ruimtelijke concepten voor een gewenste ruimte-
lijke structuur 

De beschreven uitgangshoudingen worden - rekening houdend met de knelpunten, po-
tenties en kwaliteiten uit het informatief deel - vertaald naar een ruimtelijk concept be-
staande uit verschillende principes. Ze geven een indicatie hoe men in de toekomst wil 
omgaan met de deelstructuren en deelruimten binnen de stad die essentieel zijn voor de 
ruimtelijke structuur van de stad.  

Waterlopen als groene aders 
Het fysisch systeem is de onderlegger voor het gemeentelijk 
structuurplan Hoogstraten. Zoals in deel 1 vermeld werken 
de waterlopen in de bestaande ruimtelijke structuur reeds 
structurerend hetgeen echter versterkt dient te worden. Het 
erkennen van waterlopen als basis voor toekomstige ont-
wikkelingen behoort tot een duurzaam gedachtengoed. 

 

 
 

Kernen als parels langs het snoer van waterlopen 
De woonkernen liggen gescheiden in het landschap (uitzon-
dering Minderhout-Hoogstraten) langs het hydrologisch 
net. De kernen komen in de bestaande ruimtelijke structuur 
reeds voor in de nabijheid van waterlopen (snoer). Zij die-
nen echter buiten het stroomgebied van de waterlopen ge-
houden te worden. Een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de 
kernen is gewenst (parels). De combinatie van parels en 
snoer onderbouwt de duurzaamheidsgedachte. 
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Hoogdynamische As als gelede drager van bovenlokale ontwikkelingen 
Binnen de Hoogdynamische As moet Hoogstraten haar bo-
venregionale taak vervullen zoals economisch en multimo-
daal knooppunt, serregebied van provinciaal niveau en 
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De basis om 
deze functies waar te maken is reeds aanwezig in de be-
staande ruimtelijke structuur. Aldus dient de identiteit van 
de deelruimte versterkt te worden. Ruimtelijke rechtvaar-
digheid geschiedt omdat men optimaal gebruik maakt van 
de troeven die reeds in het gebied aanwezig zijn. 

Hoogdynamische As als permeabele wand voor open ruimtefuncties. 
Om de open ruimte te Hoogstraten met elkaar te verbinden 
zijn corridors nodig die de Hoogdynamische As doorsnij-
den. In deel 1 werden reeds twee open gebieden vastgesteld 
in de Hoogdynamische As. Deze corridors helpen de niet-
stedelijke deelruimten te versterken door het verbindend 
karakter en de Hoogdynamische As duurzaam te ontwikke-
len door de nabijheid van open ruimte in de Hoogdynami-
sche As. 

 

Vier deelruimten als basis voor een gebiedsgericht beleid 
De ruimte te Hoogstraten dient gedifferentieerd te worden om een op maat ontworpen 
beleid voor elk ruimtelijk samenhangend geheel te bekomen. De erkenning van deze dif-
ferentiatie vertaalt zich in een ruimtelijk beleid voor de onderkende deelruimten. 
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2.6 Synthese van de gewenste ruimtelijke struc-
tuur 

In Hoogstraten vormt de fysische ruimte de ruggegraat van alle ruimtelijke ontwikke-
lingen. Harde ‘stedelijke’ ontwikkelingen worden binnen goede banen geleid door con-
centratie van deze activiteiten in een ‘Hoogdynamische As’. De As neemt slechts een 
kleine oppervlakte in binnen Hoogstraten. Buiten deze As dient de open ruimte te over-
heersen: landbouw en natuur moeten er al of niet tezamen (dit is afhankelijk van het ge-
bied) als voornaamste ruimtegebruikers voorkomen. De open ruimte deelruimten ‘Wes-
telijk agrarisch gebied’, ‘Geel Hart’ en ‘Groen-geel Hoefijzer’ kennen een gradiënt van 
landbouw naar landbouw in evenwicht met natuur en zelfs recreatie. 

Kwaliteit dient een sleutelwoord te zijn. Qua mobiliteit moet er aandacht zijn om de nu 
overbelaste doortochten in een aantal kernen te ontlasten. De kernen dienen bovendien 
kwaliteitsvol uitgebouwd te worden door voldoende groen en recreatie in de buurt en 
basisvoorzieningen voor elke kern. Te Hoogstraten dient een aantrekkelijk stedelijk 
winkelgebied te ontstaan. Netwerkvorming staat op vele plaatsen centraal: de waarde 
van twee in een netwerk geplaatste gebieden is hoger dan de waarde van de twee gebie-
den afzonderlijk. 

Alhoewel de afbakening van het kleinstedelijk gebied de bevoegdheid is van de provin-
cie Antwerpen, houden de maatregelen van dit structuurplan toch rekening met dit feit 
door o.a. de aandacht voor verdichting van het centrum. Er is een duidelijke differentia-
tie in beleid tussen het stedelijke gedeelte en het buitengebiedgedeelte van de stad 
Hoogstraten. 

Sommige bovenlokale selecties hebben een aantal bevoegdheden onttrokken aan de ge-
meente. Zij doet echter wel voorstellen aan de verantwoordelijken om aldus als vol-
waardige partner deel te kunnen nemen aan de debatten die de bevoegde overheden 
hierover zullen houden. 

Kaart 1: Gewenste ruimtelijke structuur - synthese 
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3. Deelstructuren 

Op basis van de ruimtelijke principes kan de gewenste structuur voor de stad Hoogstra-
ten uiteengezet worden. Er is een onderscheid gemaakt in verschillende deelstructuren: 
nederzettings-, landschappelijke-, economische-, infra- en recreatieve/ toeristische 
structuur. Per deelstructuur wordt een visie ontwikkeld waaraan doelstellingen en 
maatregelen gekoppeld worden. Indien nodig worden er specifieke problemen uitgelicht 
en worden zij onder de titel ‘deelstudies’ besproken. 

Deze concepten zijn onderverdeeld in de ruimtelijke principes. Zij zijn gerangschikt 
naar ruimtelijke structuurbepalende elementen per deelstructuur. 

3.1 Gewenste woonstructuur 

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

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

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

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

De problematiek van zonevreemde woningen dient door de gemeente gebiedsgericht 
aangepakt te worden.  
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3.1.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
De belangrijkste ruimtelijke concepten zijn: 

 Hoogstraten stedelijk gebied: Hoogstraten en Minderhout in stedelijk gebied (sug-
gestie) 

 Meerle, Meer en Wortel als woonkernen 

 Meersel-Dreef en Bredaseweg-Heerle als woonstrip 
Een woonstrip heeft als hoofdfunctie wonen, maar is niet kernvormig uitgebouwd, 
er is geen uitgesproken centrum of deze sluiten niet aan bij een andere woonkern of 
stedelijk gebied. Het voorzieningenniveau is er zeer laag. 

 Woonlinten 
Naam Aansluitend bij woonkern / stedelijk gebied 

Strijbeekseweg Meerle 
Chaamseweg Meerle 
Meerleseweg Meer 
Hoogeind Meer 
John Lijsenstraat Meer 
Terbeeksestraat Meer 
Meerseweg Meer – Minderhout 
Achteraard Minderhout 
Zandstraat Wortel 
Poeleinde Wortel 

 

 Als wooneilanden worden geselecteerd (*: eveneens geselecteerd als woonkorrel in 
functie van zonevreemde woningen): 

nr Naam nr Naam 
2 Meersel-Noord* 39b Mariaveld zuid* 
4 Groot Eyssel noord* 41 Bergenstraat – Paterspad* 
5 Groot Eyssel zuid* 45 Dreefweg zuid* 
12 Schuivenoord* 47 Meerseweg - Beeksestraat – Krekelstraat* 
18 Hoogeind* 49 

a-b 
Gestelsestraat - Donkakker* 

19 a-
d 

Hoogeind - Eindsestraat – Gaars-
hof* 

52 Terbeeksestraat - Gestelsestraat* 

26 Meerleseweg noord* 54 Maxburgdreef west* 
26b Meerleseweg - Boskantweg* 59 Blauwbossen - Hal – Schoorstraat* 
26c Meerleseweg - Ipsenrooisedijk* 65 Bosuil* 
28 Meerleseweg - Zandbergstraat* 71 Langenberg zuid (Mark)* 
30 Bergenstraat - Oude Meerleseweg* 79 Heuvelstraat-Loenhoutseweg* 
32 Voort midden* 101 Maxburgdreef 
33 Heerle noord* 102 Meersel 
38 Voort-Zuid   

 

 Als waardevolle zonevreemde gebouwen worden geselecteerd 
nr. Naam 

35 Heike 
54 Maxburgdreef west 
66 penitentiair schoolcen-

trum 
67 Kolonie 
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 Als aan te snijden binnengebieden in stedelijk gebied worden geselecteerd: Steen-
bakkersstraat*, Brouwerijstraat*, Brouwerijstraat West, WUG Leemstraat, WUG 
Heilig Bloedstraat west, WUG Achtelsestraat West, Venhoef, Minderhoutsestraat, 
St-Michielsstraat*, Pastoor Van Dykstraat*, Hoge Weg, Vekenakker, Pastoor Van 
Dykstraat noord* 
(de gebieden aangeduid met * zijn reeds in ontwikkeling) 

 Als afwerkingszones van het stedelijk gebied worden gezien: Leemstraat en zuid-
westelijke rand (Katelijnestraat) 

 Als aan te snijden binnengebieden in het buitengebied worden geselecteerd: 

 Wortel: Pater Schrijversstraat 

 Meerle: Capucienebossen 

 Woonuitbreidingsgebied Donckstraat-Donkakker-Gestelsestraat (zie Donkak-
ker in informatief deel) als ruimtelijke afwerking van de kern Meer.  

Het bestuur wenst volgende motivatie mee te geven. Het gebied is een volledig 
door woningbouw ingesloten woonuitbreidingsgebied en is midden in het cen-
trum van Meer gelegen. Aansnijding van het gebied werkt kernversterkend en 
zorgt voor een ruimtelijke kwaliteitsvolle afwerking van de kern van Meer. Het 
gebied voldoet bovendien aan de voorwaarden voor aansnijding van het woon-
uitbreidingsgebied conform het rondschrijven van 24 januari 2003 van de Mi-
nister naar de gemeenten over de woonuitbreidingsgebieden.  

Kaart 2: Gewenste ruimtelijke structuur – woonstructuur 

3.1.3 Ontwikkelingsperspectieven  

Nederzettingshiërarchie  
Allereerst dient opgemerkt te worden dat bepaalde beleidsbegrippen hier slechts ver-
fijnd worden in functie van lokale elementen. De beleidsbegrippen uit de hogere struc-
tuurplannen werken kaderstellend. Er dienen lokale ontwikkelingsperspectieven uitge-
werkt te worden voor: 

 Stedelijk gebied 

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

Nieuwe bovenlokale voorzieningen zijn mogelijk. 

Alhoewel Minderhout en Hoogstraten tot het stedelijk gebied behoren wordt toch 
een duidelijk onderscheid gemaakt naar toekomstige woontypologie. Intensieve ap-
partementsbouw dient geweerd te worden in Minderhout, maar is mogelijk in de 
omgeving van de centrale stedelijke as van het kleinstedelijk gebied te Hoogstraten.  
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 Woonkern 

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

Nieuwe voorzieningen dienen op maat van de kern te zijn. Voorzieningen functio-
neren lokaal en zijn op maat van de woonkern.  

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

 Woonstrip 

Opvulling van tussenliggende restpercelen voor de woonfunctie in juridisch woon-
gebied in ruime zin (woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonpark, 
woongebied met culturele en esthetische waarde, of gelijkwaardig in BPA) kan in-
dien zij het bestaande karakter respecteren, het landschappelijk beeldkarakter niet 
wijzigen en enkel met wonen verweefbare economische activiteiten herbergen. In-
breiding in de onbebouwde tussengebieden binnen juridisch woongebied in ruime 
zin wordt niet uitgesloten. Uitbreiding van de woonstrippen buiten woongebied 
dient vermeden te worden. Binnen een woonstrip zijn enkel met wonen verweefbare 
economische activiteiten toegelaten. Voorzieningen zijn enkel op schaal van de 
woonstrip. De woonfunctie blijft hier de hoofdfunctie. 

 Woonlint 

In deze woonlinten wordt geen verdichtingsbeleid gevoerd. Vrijliggende percelen 
binnen woongebied vangen uitsluitend de woonfunctie op aan een zo laag mogelij-
ke dichtheid. Invulling van het bestaand juridisch woongebied (woongebied, woon-
gebied met landelijk karakter, woonpark, woongebied met culturele en esthetische 
waarde, of gelijkwaardig in BPA) kan indien zij het bestaande karakter respecte-
ren, het landschappelijk karakter niet wijzigen en enkel met wonen verweefbare 
economische activiteiten herbergen. Bestaande bouwrijpe percelen kunnen steeds 
bebouwd worden met één woning. De uitwaaiering van centrumfuncties naar deze 
gebieden dient zeker voorkomen te worden. Verdere uitbreiding van de woonlinten 
dient maximaal vermeden te worden. 

 Wooneiland 

Verdere uitbreiding van de wooneilanden dient maximaal vermeden te worden, 
evenals een toename van het aantal wooneenheden door splitsingen. Bij grotere 
woningen waarvan het behoud in de huidige vorm een waardevolle bijdrage levert 
aan het typische buitengebiedlandschap (in het bijzonder aantrekkelijke hoeves) is 
het toch mogelijk naar meerdere wooneenheden binnen het bestaande volume te 
gaan. Het aantal is afhankelijk van de draagkracht van de omgeving. 

Bestaande bouwrijpe percelen (binnen woongebied/goedgekeurde verkaveling) 
kunnen steeds bebouwd worden met één woning. Binnen een wooneiland zijn enkel 
met wonen verweefbare economische activiteiten toegelaten. Voorzieningen worden 
niet getolereerd.   
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Aan te snijden binnengebieden  
Bij de aan te snijden binnengebieden dienen ontwikkelingsperspectieven gegeven te 
worden voor volgende beleidsbegrippen: 

 Aan te snijden binnengebieden in stedelijk gebied (suggestie) 

In binnengebieden in stedelijk gebied dient minimaal aan 25 woningen per ha ge-
bouwd te worden. Het gebied dient geïntegreerd in haar omgeving te worden inge-
vuld en dit naar vormgeving en beeldkwaliteit. Bij de invulling dient de mogelijk-
heid voor het voorzien van doorgaande voet- en fietswegen onderzocht te worden. 
Voor elk gebied dient eerst een structuurschets opgemaakt te worden. Intensief 
ruimtegebruik dient voorop te staan. In gebieden met meer dan 25 wooneenheden 
dient een groenruimte die dienst kan doen als speelplein te worden voorzien. Een 
mix van woonvormen is gewenst.  

Binnen het voorgestelde stedelijk gebied worden de gebieden aan volgende richt-
dichtheden aangesneden: 

Tabel 1: Aan te snijden delen van het stedelijk gebied tot 2008  
gemeente Zone grootte (ha) Aansnijden Aantal woningen 

Hoogstraten Steenbakkersstraat 1,15 Deels 16 
 Brouwerijstraat Oost 1,37 Volledig 44 
 Brouwerijstraat west 1,16 Volledig 60 
 WUG Leemstraat  3,28 Volledig 82

 WUG Heilig Bloedstraat 
West 

4,42 Volledig 111

 WUG Achtelsestraat West 0,90 Volledig 22
Minderhout Venhoef 5,14 Deels 40 
 Minderhoutsestraat 1,75 Volledig 45 
 St-Michielsstraat 3,36 Volledig 56 
 Pastoor Van Dykstraat 1,60 Volledig 16 
 Hoge Weg 4,08 Volledig 104 
 Vekenakker 1,81 Volledig 54 
 Pastoor Van Dykstraat Noord 1,43 Volledig 15 

 

 Aan te snijden binnengebieden in buitengebied 

In binnengebieden in buitengebied dient minimaal aan 15 woningen per ha ge-
bouwd te worden. Het gebied dient geïntegreerd in haar omgeving te worden inge-
vuld en dit naar vormgeving en beeldkwaliteit. Bij de invulling dient de mogelijk-
heid voor het voorzien van doorgaande voet- en fietswegen onderzocht te worden. 
Voor elk gebied dient eerst een structuurschets opgemaakt te worden. Intensief 
ruimtegebruik dient voorop te staan. In gebieden met meer dan 25 wooneenheden 
dient een groenruimte die dienst kan doen als speelplein te worden voorzien, indien 
er binnen een straal van 100 meter vanuit de grenzen van het gebied zich geen 
speelplein bevindt. Een mix van woonvormen is gewenst.  

Binnen het voorgestelde stedelijk gebied worden de gebieden aan volgende richt-
dichtheden aangesneden: 

Tabel 2: Aan te snijden delen van het buitengebied tot 2008  
gemeente Zone grootte (ha) Aansnijding Aantal woningen 

Wortel Pater Schrijversstraat 1,09 Volledig 16 
Meerle Capucienebossen 1,28 Volledig 10 

Meer Donckstraat-
Donkakker- 1,93 Volledige 29
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Gestelsestraat 
 

In de gehele gemeente dient voldoende aandacht naar tegengaan van leegstand te gaan 
en dient sociale woningbouw gepromoot te worden om tot een aanvaardbare mix van 
type woningen te komen. 

Zonevreemde woningen 
Het is in geen enkel geval de bedoeling om het aanbod bebouwbare percelen binnen 
woonkorrels of deelruimten op te drijven. De ontwikkelingsperspectieven zijn enkel van 
toepassing op bestaande vergunde zonevreemde woningen.  

 

De gemeente wenst een uniform beleid voor haar woonkorrels te voeren en een gebieds-
gericht beleid voor haar verspreide zonevreemde woningen. Er wordt gestreefd naar een 
uniform beleid voor woonkorrels (met onderscheid kwetsbaar / niet-kwetsbaar) omwille 
van volgende motivatie: 

1. De woonkorrels liggen vaak in ruimtelijk vergelijkbare gebieden. De deelruimten 
leiden niet tot aparte ruimtelijke ontwikkelingen van woonkorrels. Bovendien wordt 
de differentiatie tussen de deelruimten slechts zwak bepaald door deze typen van 
woonstructuur.  

2. De woonkorrels zijn op zich vaak belangrijke ruimtelijke structuren met een eigen 
geslotenheid en een identiteit die duidelijk verschilt van de omliggende open ruimte.  

3. Het onderscheid tussen ontwikkelingsperspectieven voor woonkorrels in kwetsbaar 
gebied en niet-kwetsbaar gebied komt voort uit een gebiedsgericht afwegingskader 
en wordt maatschappelijk als voldoende differentiatie geacht.  

 

 Woonkorrels 

Een woonkorrel is een verzameling zonevreemde woningen die in een concentratie 
van minimaal 5 woningen voorkomen, waarbij elke woning op maximum 70 me-
ter (gemeten aan de hand van KADSCANpunten) van een andere woning van de 
concentratie ligt en waar een ruimtelijke samenhang kan vastgesteld worden.  

In een woonkorrel buiten kwetsbaar gebied worden voor de bestaande vergunde 
woningen de bepalingen van art 145 van het decreet op de ruimtelijke ordening 
overgenomen en kunnen de werken en handelingen toegelaten worden die vrij zijn 
van een stedenbouwkundige vergunning (uitvoeringsbesluit 14 april 2000).  
Bij grotere woningen waarvan het behoud in de huidige vorm een waardevolle bij-
drage levert aan het typische buitengebiedlandschap (in het bijzonder aantrekkelij-
ke hoeves) is het toch mogelijk naar meerdere wooneenheden binnen het bestaande 
volume te gaan. Het aantal is afhankelijk van de draagkracht van de omgeving. 

Voor de functiewijzigingen wenst de gemeente de ontwikkelingsperspectieven van 
het decreet over te nemen.  

 Verspreide zonevreemde woningen 

Het beleid voor de verspreide zonevreemde woningen wordt uitgewerkt aan de 
hand van ontwikkelingsperspectieven voor deze woningen per deelruimte.  

Voor de toegelaten functiewijzigingen volgt de gemeente de ontwikkelingsperspec-
tieven van het decreet.  

Voor de verschillende deelruimten geeft dit:  



_________________________ GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN HOOGSTRATEN 
 

  iris consulting - STABO 

Deel II - 16 



DEEL 2 - RICHTINGEVEND DEEL _____________________________________________________   
Deelstructuren 

iris consulting - STABO  

Deel II - 17

Tabel 3: Ontwikkelingsperspectieven voor verspreide zonevreemde woningen 
Deelruimte Subdeelruimte Ontwikkelingsperspectieven 

Hoogdynami-
sche As 

Aangrenzend 
westelijk Hoog-
straten en Min-
derhout 

Deze woningen grenzen aan het stedelijk gebied. Aangren-
zend betekent dat zij één geheel vormen met woningen in hun 
omgeving die tot de kern behoren. Voor de woningen kunnen 
ruimere ontwikkelingsperspectieven gelden dan het decreet 
toelaat. Toevoegend aan het decreet gelden volgende perspec-
tieven: 
 Het opsplitsen van woningen in meerdere wooneenhe-

den is toegelaten.  
 Het oprichten van nieuwe bijgebouwen of constructies 

moet mogelijk zijn.    
 Markvallei Zolang er geen gewestelijk RUP de grens van de Markvallei 

vastlegt, wordt als grens het natuurlijk overstroombaar gebied 
van de Mark genomen. Voor zonevreemde woningen geldt het 
beleid voor kwetsbare gebieden volgens het decreet. Dit is in 
de meeste gevallen een verstrenging van het decreet vanwege 
het agrarische gebied dat dominant in de vallei aanwezig is.   

 Open ruimtecor-
ridors 

In dit gebied geldt een beleid dat strenger is als het decreet. 
De ontwikkelingsperspectieven zijn erop gericht een maxima-
le openheid te creëren. Verbouwen en herbouwen is steeds 
mogelijk. Uitbreiden is niet mogelijk.  

 Transportzone De ontwikkelingsperspectieven van het decreet gelden hier.  
 Aangrenzend 

Meer (niet 
Markvallei) 

Deze woningen grenzen aan een woonkern. Aangrenzend 
betekent dat zij één geheel vormen met woningen in hun om-
geving die tot de kern behoren. Er worden ruimere ontwikke-
lingsperspectieven dan het decreet gegeven. Toevoegend aan 
het decreet gelden volgende perspectieven: 
 Oprichten van nieuwe bijgebouwen of constructies moet 

mogelijk zijn.  
   
Gele Hart Vallei Heerlese 

Loop 
Als grens wordt het natuurlijk overstroombaar gebied van de 
Heerlese Loop genomen. Voor zonevreemde woningen geldt 
het beleid voor kwetsbare gebieden volgens het decreet. Dit is 
in de meeste gevallen een verstrenging van het decreet van-
wege het agrarische gebied dat dominant in de vallei aanwe-
zig is.   

 Centraal open 
landbouwgebied 

De ontwikkelingsperspectieven van het decreet gelden hier. 

   
Groen-Geel 
Hoefijzer 

Groene strips Hier komt met merendeel van de 26 woningen in kwetsbaar 
gebied voor. De mogelijkheden van het decreet voor zone-
vreemde woningen in kwetsbaar gebied worden hier overge-
nomen.  

 Recreatieve 
waaier 

De ontwikkelingsperspectieven van het decreet gelden hier. 

 Rustige woon-
omgevingen 

Gezien de ligging van de woningen aangrenzend aan de 
woonkernen Wortel en Meerle en woonstrip Meersel-Dreef 
worden iets soepelere ontwikkelingsperspectieven toegelaten 
dan het decreet. Aangrenzend betekent dat zij één ruimtelijk 
geheel vormen met woningen in hun omgeving die tot de kern 
behoren. Toevoegend aan het decreet gelden volgende per-
spectieven: 
 Het opsplitsen van woningen in meerdere wooneenhe-

den is niet toegelaten teneinde het landelijke karakter te 
bewaren.  

 Oprichten van nieuwe bijgebouwen of constructies moet 
mogelijk zijn 

 Gele strips De ontwikkelingsperspectieven van het decreet gelden hier. 
   
Westelijk Agra-
risch gebied 

Oostelijk open 
landbouwgebied 

De ontwikkelingsperspectieven van het decreet gelden hier.. 
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 Westelijk ver-
bindingsgebied 

De ontwikkelingsperspectieven van het decreet gelden hier. 

 

 Waardevolle zonevreemde gebouwen 

In geen enkel waardevol zonevreemd gebouw zijn uitbreidingen en nieuwe gebou-
wen toegestaan. Verbouwen en herbouwen moet mogelijk zijn. De eigenaars en 
vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- 
of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, zijn ertoe gehouden, door de nodige in-
standhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te 
ontsieren, te beschadigen of te vernielen (art 11 §1 Decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet 
van 22 februari 1995 en 8 december 1998). De ingrepen moeten afgewogen wor-
den ten opzichte van de waarde(n) waarvoor het goed beschermd werd. 

Voor waardevolle zonevreemde gebouwen aansluitend bij een dicht woongebied 
(centrum) dienen in de toekomst mogelijkheden voor meergezinswoningen gecre-
eerd worden. Ook gemeenschapsvoorzieningen, (verblijfs)recreatie of ambachten 
verweefbaar met de woonfunctie dienen tot de mogelijkheden te behoren op voor-
waarde dat het project kernversterkend kan werken.  

Waardevolle zonevreemde gebouwen die wel in de nabijheid van een centrum lig-
gen, maar er niet bij aansluiten, komen in aanmerking voor gemeenschapsvoorzie-
ningen en recreatie.  

3.1.4 Acties 
 Opmaken RUP zonevreemde woningen en gebouwen met een onderscheid naar 

woonkorrels, verspreide zonevreemde woningen en waardevolle zonevreemde wo-
ningen.  

 Opmaak RUP Gemeenteplein Meerle ter kernversterking van Meerle (beschrijving 
zie deelruimten).  

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

 Opmaak RUP voor de afwerkingszone van het stedelijk gebied Zuidwestelijke rand 
(Katelijnestraat). 

 Overleg met provincie over PRUP afwerkingszone Leemstraat en het afstoten van 
het woonuitbreidingsgebied Kiekenstraatje 



DEEL 2 - RICHTINGEVEND DEEL _____________________________________________________   
Deelstructuren 

iris consulting - STABO  

Deel II - 19

3.2 Gewenste open ruimte structuur 

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

De natuurlijke structuur dient als een groen netwerk ontwikkeld te worden. Een netwerk 
bestaat uit knopen en verbindingen. Als knopen worden onderscheiden: dragers en an-
kers en als verbindingen worden koppelingsgebieden aangeduid.   

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

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

Binnen de open ruimte dient er bijzondere aandacht te gaan naar het recreatief medege-
bruik van de open ruimte. 

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

De land- en tuinbouw in Hoogstraten behoren tot de grootschalige agrarische structuur 
van Vlaanderen. Dit maakt dat een groot deel van de landbouw zal vastgelegd worden 
binnen de afbakening van de agrarische structuur op Vlaams niveau. Aangezien de 
agrarische structuur in Hoogstraten hoofdzakelijk bestaat uit grootschalige grondge-
bonden landbouw en glastuinbouw dient de visie op deze structuur eerder als een hypo-
these gezien te worden. Binnen de deelruimten zullen in deze gebieden de lokale elemen-
ten aan bod komen, rekening houdend met deze hypothese.  
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3.2.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
Zoals eerder vermeld wordt een gewenste natuurlijke structuur en een hypothese van 
gewenste agrarische structuur geformuleerd.  

De belangrijkste ruimtelijke concepten zijn: 

 Valleigebieden Mark en Merkske als natte natuurlijke drager;  

 Bossen rond Rijksweldadigheidskolonie, Smisselbergen, Elsakker-Klein Eyssel, 
Rommensbos-Meerselse Bergen als droge natuurlijke ankers.  

 Zijlopen van de Mark (Leyloop, Heerlese Loop, De Beek,) als natte koppelingsge-
bieden; 

 Hal-Heerle, Oosteneinde en Maxburg-Vaalmoer-Werkhoven als droge koppelings-
gebieden; 

 Natuurlijke waterfronten versterken in een versteende omgeving; 

 Hemelrijk-Aard-Oude Heide, Maxburg-Vaalmoer, Ipenrooi-Eyssel en uitlopers en 
De Mosten als landbouwkerngebieden; 

 Valleigebieden, natuurlijke dragers, natuurlijke ankers als suggestie voor zones 
non-aedificandi voor nieuwe gebouwen binnen de open ruimte.   

 Glastuinbouw kan verspreid, maar in bepaalde gebieden niet. 

Kaart 3: Gewenste ruimtelijke structuur – open ruimte 

3.2.3 Ontwikkelingsperspectieven  

Natuurlijke structuur 
Binnen de natuurlijke structuur dienen ontwikkelingsperspectieven gedefinieerd te wor-
den voor: 

 Natte natuurlijke dragers en droge natuurlijke ankers; binnen deze gebieden is na-
tuur hoofdgebruiker en dient de samenhang en herkenbaarheid van de natuurlijke 
elementen geoptimaliseerd te worden. In het bijzonder geldt dit voor het gebied 
Smisselbergen. Onder voorbehoud van een opname binnen het VEN, wenst de stad 
in deze gebieden natuurverenigingen te ondersteunen in hun acties. Recreatief me-
degebruik dient buiten de reservaatsgebieden mogelijk te zijn.  

Grondgebonden landbouw kan in natte natuurlijke dragers, maar moet in evenwicht 
zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied en mag de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden niet fundamenteel aantasten. In droge natuurlijke anders is 
grondgebonden landbouw niet gewenst. Grondloze landbouw wordt geweerd in de 
dragers en ankers. Nieuwe bebouwing of uitbreiding van bestaande bebouwing is 
niet gewenst tenzij voor grondgebonden landbouw en voor verplichte reglementaire 
uitbreidingen. 

 Natte en droge koppelingsgebieden; in de koppelingsgebieden is natuur onderge-
schikt aan de hoofdgebruiker (hoofdzakelijk landbouw). De koppelingsgebieden 
verbinden de natte ruimtelijke dragers en de droge natuurlijke ankers. De natuur-
lijke elementen staan in deze gebieden vaak onder druk van de hoofdgebruiker. 
Daarom dient het beleid in de eerste plaats op behoud van de bestaande natuurlijke 
fragmenten gericht te zijn. Deze fragmenten kunnen bovendien functioneren binnen 
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een netwerk van zachte recreatie om de link te leggen tussen de grote recreatieclus-
ters. 

In natte koppelingsgebieden kan grondgebonden landbouw, maar moet deze in 
evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied en moet de aanwezige 
natuur- en landschapswaarden respecteren. Grondloze landbouw wordt geweerd in 
natte koppelingsgebieden. Nieuwe bebouwing of uitbreiding van bestaande bebou-
wing is niet gewenst tenzij voor grondgebonden landbouw en voor verplichte re-
glementaire uitbreidingen voor zover zij het verbindend karakter niet aantasten. 

 Natuurlijke waterfronten in een versteende omgeving; de natuurlijke waterfronten 
in een versteende omgeving dienen vorm te krijgen in een RUP. Prioritair zijn de 
Mark in de omgeving van het stedelijk gebied Hoogstraten-Minderhout dat binnen 
de afbakening van het stedelijk gebied vorm dient gegeven te worden en de mon-
ding van de Beek in de Mark te Meer in een gemeentelijk RUP Meer-Oost. Binnen 
deze waterfronten dient een afstemming te gebeuren van harde functies en open 
ruimte conform de ruimtelijke draagkracht van de open ruimte. 

In nauw overleg met de randgemeenten moet er een consistent beleid ontwikkeld wor-
den ten aanzien van de natuurontwikkeling rondom de Mark. Hierdoor is de Mark een 
natuurlijke drager in het landschap over de gemeentegrenzen heen. Vanuit de ruilverka-
velingen Merksplas en Rijkevorsel-Wortel wordt er reeds een aanzet gegeven tot vorm-
geving van dit beleid. Hetzelfde geldt voor de overige grensoverschrijdende natuurlijke 
structuur. Rond waterbeheersing dient er eveneens grensoverschrijdend overleg plaats 
te vinden.  

De E19 en de HSL vormen een barrière binnen het natuurlijk netwerk. Een landschap-
pelijke inpassing is dan ook gewenst. Het stadsbestuur doet aan het Vlaamse gewest en 
aan de NMBS de suggestie om de E19 en de HSL bij de aanleg beter in de omgeving in 
te passen door gepaste maatregelen van landscaping (=integreren in het landschap). 

De mogelijkheden voor waterbeheersingswerken worden verder gespecificeerd bij de 
gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimten.  

Agrarische structuur 
Binnen de agrarische structuur dienen ontwikkelingsperspectieven gedefinieerd te wor-
den voor landbouwkerngebieden en glastuinbouw. 
 In landbouwkerngebieden is grondgebonden landbouw de hoofdruimtegebruiker. 

Nieuwe gebouwen in functie van agrarische bedrijfsvoering worden bij voorkeur 
ontwikkeld bij bestaande gebouwen. Waterbeheersingswerken dienen in deze ge-
bieden mogelijk te zijn. Afgestoten landbouwwoningen moeten als woning gevrij-
waard kunnen blijven om verval van het platteland tegen te gaan.    

 Koppelingsgebieden hebben eveneens een belangrijke waarde binnen de agrarische 
structuur (zie ontwikkelingsperspectieven koppelingsgebieden onder natuurlijke 
structuur).  

 Het beleid voor glastuinbouw in Hoogstraten is een provinciale aangelegenheid.  

De gemeente wenst aan de provincie volgende suggestie te doen. Glastuinbouw 
moet mogelijk binnen een verspreid model kunnen ontwikkelen. Nieuwe vestigin-
gen dienen buiten valleigebieden, natte ruimtelijke dragers, landschappelijk open 
landbouwgebieden en droge natuurlijke ankers ontwikkeld te worden. Uitbreidin-
gen van tuinbouwbedrijven in valleigebieden kunnen in principe niet worden toege-
staan. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen voor uitbreiding van be-
staande vergunde glastuinbouwcomplexen kunnen positief geëvalueerd worden 
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mits zij de watertoets doorstaan. In Wortel worden geen nieuwe ontwikkelingen 
van glastuinbouw toegestaan; uitbreidingen blijven mogelijk.  

3.2.4 Acties 
 Opmaak RUP Meer-Oost met aandacht voor het geven van ruimte aan de vallei 

van de Mark en de De Beek als natuurlijke waarden en de landbouw in het gebied.  

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

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

 Overleg met de provincie en andere gemeenten over de afbakening van het concen-
tratiegebied voor glastuinbouw. De stad Hoogstraten zal er het hierboven geschets-
te beleid verdedigen.  

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

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

 Overleg met natuurverenigingen over hoe de stad Hoogstraten hen kan ondersteu-
nen in de lokale natuurlijke ankers en dragers.  
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3.3 Gewenste economische structuur 

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

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

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

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

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

3.3.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
 Suggestie aan de Vlaamse overheid: Transportzone Meer als poort op Vlaams ni-

veau 

 Suggestie: De Kluis en Meirberg als regionale bedrijventerreinen 

 Suggestie uitbreiding regionaal bedrijventerrein De Kluis  

 Suggestie: Desta, De Ster, Herdico als verspreide regionale bedrijven 

 KMO Minderhout (bestaand) en De Kluis (nieuw - tussen Veiling en Kluis) als lo-
kaal bedrijventerrein 

 Vrijheid als commercieel centrum 

 Zone Minderhout (bestaand) en De Kluis (nieuw - tussen veiling en De Kluis aan 
Sint-Lenaartseweg) als perifeer handelscentrum. 

 Meirberg als zone voor mestverwerking 
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Kaart 4: Gewenste ruimtelijke structuur - economie 

3.3.3 Ontwikkelingsperspectieven 

Suggestie poort op Vlaams niveau 

De stad wenst de transportzone Meer te selecteren als een poort op Vlaams niveau. Dit 
omwille van het feit dat het een internationaal gericht logistiek park is, met douanefor-
maliteiten als toegevoegde activiteit.  
Deze suggestie aan de Vlaamse overheid wordt ook geformuleerd in het RSPA.  

Het voorstel aan het Vlaams Gewest heeft betrekking op de toekomstige ontwikkeling 
van de transportzone Meer. De stad ziet een uitbreiding in eerste instantie ten westen 
van de bestaande transportzone. Na invulling van deze zone kan gedacht worden aan 
een sprong over de E19. Hierbij dient de aansluiting op het Nederlands deel centraal te 
staan. 

De stad vraagt om de transportzone om te vormen tot een regionaal gemengd bedrijven-
terrein.  

Regionale bedrijventerreinen  
Over regionale bedrijventerreinen doet de stad Hoogstraten enkel suggesties aan de ho-
gere overheden. Het optimaal functioneren, een hoge mate van ruimtelijke inpassing in 
de omgeving, intensief ruimtegebruik en hoge beeldkwaliteit dienen nagestreefd te wor-
den. Nieuwe regionale bedrijventerreinen dienen als duurzame bedrijventerreinen te 
worden aangelegd.  

De stad wenst volgende voorstellen te doen betreffende de uitbreiding van haar regiona-
le bedrijventerreinen en historisch gegroeide regionale bedrijven. 

 De Kluis - voorstel aan provincie  

Dit voorstel heeft betrekking op het regionaal bedrijventerrein in het kader van de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten. De stad ziet de uitbreiding 
van De Kluis tussen het bestaande bedrijventerrein, Loenhoutseweg,  Hinnenboom-
straat en Heuvelstraat.  

Het stadsbestuur doet een voorstel aan het provinciebestuur voor de uitbreiding 
van het regionaal bedrijventerrein De Kluis. In het informatief deel werd de behoef-
te aan een lokaal bedrijventerrein vastgesteld. Het stadsbestuur wenst haar lokaal 
bedrijventerrein te laten aansluiten bij het regionaal bedrijventerrein ‘De Kluis’. 
Het stadsbestuur is dan ook voorstander van het creëren van een nieuw bedrijven-
terrein rond ‘De Kluis’. Zij prefereert dit te doen in tussen de Veiling en De Kluis. 
Hier zal dus het nieuwe lokale bedrijventerrein ontwikkeld worden.  

 Bedrijventerrein Meirberg en verspreid regionaal bedrijf Herdico – voorstel aan het 
Vlaams Gewest 

De stad Hoogstraten vraagt aan het Vlaams Gewest de uitbreiding van het indu-
striegebied Meirberg (concentratie historisch gegroeide regionale bedrijven aan 
John Lijsenstraat) en Herdico te Meerle te onderzoeken.  
De stad is voor het bedrijventerrein Meirberg voorstander van een uitbreiding rich-
ting E19 in functie van mestverwerking en uitbreidingsmogelijkheden voor de be-
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staande bedrijven. Vrijwaring van de Tjongerennederzetting vormt een belangrijke 
randvoorwaarde voor de ontwikkeling.    

Lokaal bedrijventerrein 
 Het stadsbestuur doet zoals eerder vermeld een voorstel aan het provinciebestuur 

voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein De Kluis. In het informatief 
deel werd de behoefte aan een lokaal bedrijventerrein vastgesteld. Het stadsbestuur 
wenst haar lokaal bedrijventerrein te laten aansluiten bij het regionaal bedrijventer-
rein ‘De Kluis’. Het stadsbestuur is dan ook voorstander van het creëren van nieuw 
bedrijventerrein rond ‘De Kluis’. Zij prefereert dit te doen in tussen de Veiling en 
De Kluis. Hier zal dus het nieuwe lokale bedrijventerrein ontwikkeld worden.  

 Voor het lokaal bedrijventerrein Minderhout wordt een stand-still principe gehan-
teerd. Deze zone kan niet meer verder uitgebreid worden. Ze staat uitsluitend ten 
dienste van lokale bedrijvigheid. 

Glastuinbouw 
De gemeente wenst aan de provincie volgende suggestie te doen. Glastuinbouw moet 
mogelijk binnen een verspreid model kunnen ontwikkelen. Nieuwe vestigingen dienen 
buiten valleigebieden, natte ruimtelijke dragers, landschappelijk open landbouwgebie-
den en droge natuurlijke ankers ontwikkeld te worden. Uitbreidingen van tuinbouwbe-
drijven in valleigebieden kunnen in principe niet worden toegestaan. Aanvragen tot ste-
denbouwkundige vergunningen voor uitbreiding van bestaande vergunde glastuinbouw-
complexen kunnen positief geëvalueerd worden mits zij de watertoets doorstaan. In 
Wortel worden geen nieuwe ontwikkelingen van glastuinbouw toegestaan; uitbreidingen 
blijven mogelijk.  

Mestverwerking 
Vanwege de ligging vlakbij het verkeerscomplex Meer van de E19, de te verwachten 
aan- en afvoerstromen vanuit de omliggende gemeenten wordt het gebied Meir-berg 
voorgesteld als zone voor mestverwerking. Bovendien ligt het terrein aangrenzend een 
grootschalige landbouwgebied. Ander argument is het mestoverschot van de gemeenten 
van de Noorderkempen en Hoogstraten in het bijzonder. Hoogstraten kent bovendien 
nog een zeer dynamische grondgebonden landbouw.   

Verspreide bedrijven 
Hoogstraten heeft verschillende verspreide bedrijven: het betreft zonevreemde bedrij-
ven, verweven bedrijven en eiland-bedrijven. Voor de drie types dienen aparte ontwik-
kelingsperspectieven ontwikkeld te worden: 

 Zonevreemde bedrijven   

Deze bedrijven worden getoetst aan de gewenste ruimtelijke structuur en er wordt 
een gebiedsgerichte visie ontwikkeld. Enkele lokale bedrijven komen in aanmerking 
voor een bestemmingswijziging van hun gronden terwijl andere bedrijven beter 
verplaatst worden naar een lokaal bedrijventerrein.  
Voor de bovenlokale zonevreemde bedrijven wordt een suggestie gedaan naar de 
hogere instanties toe. 

 Verweven bedrijven 
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Verweven bedrijven zouden de standaard moeten zijn. Bij uitbreiding van de activi-
teiten dient echter te worden getoetst of de verwevenheid gegarandeerd blijft. Is dit 
niet het geval dient het bedrijf te herlokaliseren.  

 Eiland-bedrijven 

Deze bedrijven zijn juridisch gezien goed gelegen, maar worden omgeven door an-
dere functies dan bedrijvigheid. Zolang men beperkt blijft tot de bestaande contou-
ren kan de activiteit blijven voortbestaan. Bij uitbreiding dient steeds een geïnte-
greerde afweging ten opzichte van de omgeving gemaakt te worden.  

Commerciële structuur 
 Commercieel centrum  

Er dient vermeden te worden dat grootschalige winkelketens zich hier vestigen ten-
einde de charme van het winkelen in Hoogstraten te bevorderen. Door de komst 
van grote (internationale) winkelketens zou de eigenheid en charme van het winke-
len op de Vrijheid in Hoogstraten immers vervallen. Een groot aanbod van ver-
schillende kleinere winkels dient gepromoot te worden. Tegelijkertijd moet gezorgd 
worden dat zulke winkelketens zich niet gaan vestigen langsheen de invalswegen 
van het stadscentrum (baanwinkels). 
Leegstand van winkels binnen het commercieel centrum dient vermeden te worden. 
Een aantrekkelijk openbaar domein verhoogt de kwaliteit. De leefbaarheid van het 
commercieel centrum dient verhoogd te worden door wonen boven winkels te pro-
moten. Het zonevreemde deel van de commerciële as ter hoogte van het Seminarie 
dient herbestemd te worden in functie van bestaande activiteiten.   

 Perifeer handelscentrum algemeen 

Deze (één bestaande en één beperkte nieuwe) mogen niet als linten ontwikkelen, 
maar dienen blokvormig ontwikkeld te worden. Parkeerfaciliteiten dienen maxi-
maal gedeeld te zijn. Enkel activiteiten die niet in het centrum gewenst zijn omwille 
van grootschaligheid kunnen op dergelijke locatie ontwikkelen. Buiten de geselec-
teerde locaties zijn nieuwe perifere handelsvestigingen niet wenselijk. 

 Perifeer handelscentrum ‘omgeving Aldi’ 
Deze zone omvat grootschalige kleinhandel (convenience–goederen), gegroepeerd 
rondom een parking. Deze zone sluit niet onmiddellijk aan op de ontsluitingsweg, 
maar is achterin gelegen. De handelszaken zijn blokvormig en gegroepeerd rondom 
een parking. Het Perifeer handelscentrum kan verder uitbreiden indien deze blok-
vormige groepering rondom de parking gewaarborgd blijft. 

 Commerciële voorzieningen buiten de hiervoor opgesomde zones dienen op maat 
van het buitengebied te functioneren. Bij voorkeur dienen deze in de kernen ont-
wikkeld te worden. Buiten de kernen dienen zij verweefbaar met en gebonden aan 
de woonfunctie te zijn. Nieuwe commerciële voorzieningen buiten de kernen zijn 
niet gewenst.   

Zonevreemde bedrijven 
Hoogstraten heeft verschillende (potentieel) zonevreemde bedrijven. Dit zijn bedrijven 
die moeilijk verenigbaar zijn met de omliggende functies, die zonevreemd zijn of die bij 
uitbreiding zonevreemd zouden worden. Wanneer de noodzaak voldoende bewezen is 
zal men over gaan tot het opstellen van een bestemmingsplan. Dit is een uitvoerings-
plan, waarin uitbreidingsmogelijkheden worden aangegeven met specifieke verordenen-
de voorschriften. Dit kan betrekking hebben op zowel zonevreemde als zone-eigen be-
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drijven die wensen uit te breiden in een niet daartoe geëigende bestemmingszone. Indien 
het bedrijf voldoende verweven is met andere functies, en er geen ruimtelijk specifieke 
maatregelen nodig zijn, wordt het niet opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De bedrijven worden getoetst aan de visie en de gewenste ruimtelijke economische 
structuur en de deelruimten. Een deel van de (lokale) bedrijven zal in aanmerking ko-
men voor een bestemmingswijziging terwijl een ander deel beter verplaatst wordt naar 
een lokaal bedrijventerrein. 

 

De stad Hoogstraten zal de volgende principes voor de beoordeling van de ontwikke-
lings- en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven gelegen buiten bedrijven-
terrein vastleggen: 

        Zonevreemde bedrijven gelegen in natuurlijke dragers en natuurlijke ankers  

Lokale bedrijvigheid is niet gewenst in deze gebieden. Aan de randen van de dra-
gers en de ankers is het mogelijk bestaande zonevreemde bedrijven te bestendigen 
zonder uitbreidingsmogelijkheden mits volgende randvoorwaarden: 

        Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of 
bedrijventerrein en is ermee verweefbaar naar functie en schaal. 

        Het bedrijf tast niet de fundamentele kenmerken van het natuurlijk element 
aan.   

        Een nabestemming met natuur wordt opgelegd.  

        Zonevreemde bedrijven in natte en droge koppelingsgebieden 

Bestaande lokale bedrijvigheid is mogelijk indien zij niet geïsoleerd voorkomt en 
het verbindend element waaraan het koppelingsgebied ophangt niet schaadt. Nieu-
we bedrijven dienen geweerd te worden.   

        Zonevreemde bedrijven in landbouwkerngebieden 

Bestaande lokale bedrijvigheid is in principe niet gewenst. Indien zij een duidelijke 
link heeft met de landbouw, kan een bestaand zonevreemd bedrijf bestendigd wor-
den. Nieuwe bedrijven dienen geweerd te worden. 

Aan de randen van de landbouwkerngebieden kunnen zonevreemde bedrijven be-
stendigd worden mits volgende randvoorwaarden: 

        Het bedrijf grenst aan een woongebied, woonstrip, woonlint, wooneiland of 
bedrijventerrein en is ermee verweefbaar naar functie en schaal. Uitbreidingen 
zijn mogelijk mits het bedrijf verenigbaar blijft qua schaal en functie met haar 
omgeving.   

        Een nabestemming met landbouw wordt opgelegd voor de bedrijven niet aan-
sluitend bij woonkern, hoofddorp of bedrijventerrein.  

        Zonevreemde bedrijven in woonuitbreidingsgebieden 

Zonevreemde bedrijven in woonuitbreidingsgebieden zijn mogelijk mits het bedrijf 
qua schaal en functie verweefbaar is met wonen en voor zoverre het woonuitbrei-
dingsgebied geen kernversterkend karakter heeft. De uitbreidingsmogelijkheden 
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worden getoetst op basis van de verweefbaarheid qua schaal en functie. Voldoende 
buffering naar omliggende woningen moet voorzien worden.  
 



DEEL 2 - RICHTINGEVEND DEEL _____________________________________________________   
Deelstructuren 

iris consulting - STABO  

Deel II - 29

3.3.4 Acties 
 Afwerken sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 

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

 Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein tussen De 
Kluis en de veiling om industriegebied om te zetten naar lokaal bedrijventerrein.  

 Suggestie opmaak RUP uitbreiding bedrijventerrein Meirberg op gemeentelijk ni-
veau.  

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

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

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

 Opmaak stedenbouwkundige verordening op grootte van vloeroppervlakte van 
winkelpanden voor het commercieel centrum te Hoogstraten 

 Opmaak RUP Vrijheid – Seminarie in functie van vervolledigen commerciële as 
waar nu zonevreemd commerciële voorzieningen voorkomen.  
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3.4 Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

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

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

Poortvorming dient om de aangrenzende ruimtelijke structuren bij wegen te beklemto-
nen. 

Openbaar vervoer dient kernondersteunend te zijn. Kernen dienen maximaal door ver-
bindende buslijnen ontsloten te worden en waar dit niet mogelijk is dient een kwaliteits-
vol vraagafhankelijk openbaar vervoer het alternatief te zijn. Nieuwe projecten op mi-
nimumschaalniveau van de gemeente dienen maximaal afgestemd te zijn op openbaar 
vervoer. 

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

3.4.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
 Loenhoutseweg – Hinnenboomstraat - Sint-Lenaartseweg – Zuidelijke tangent als 

suggestie Primaire weg II aan Vlaamse Overheid 

 Zuidelijke tangent- Bouwhoef – Klinketstraat – Worteldorp – Langenberg als sug-
gestie secundaire weg I aan Provincie Antwerpen 

 Selectie van lokale wegen 

Tabel 4: Hiërarchie van de lokale wegen  
Lokale weg I Lokale weg II Lokale weg III 

Lodewijk de Konincklaan - Heilig 
Bloedlaan - Vrijheid - Van Aertselae-
rstraat - Minderhoutdorp - Desmedt-
straat - 
Bredaseweg - Voort - Meerledorp -  
Strijbeekseweg - Strijbeek (N14) 
 
Meerseweg - Meerdorp  - John Lij-
senstraat (N146) 
 
Langenberg - Worteldorp - Klinket-
straat (N124 tot Bouwhoef)** 
 
Zuidelijke tangent – Bouwhoef ** 

Loenhoutseweg (vanaf Hinnenboomstraat tot komgrens)* 
 
Chaamseweg (N138) 
 
Ulicotenseweg (N128) 
 
Hoogeind - Meersel 
 
Klein Eyssel  
 
Groot Eyssel - Meerleseweg 
 
Terbeeksestraat 
 
Industrieweg - Hinnenboomstraat 

Overige wegen 
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*Als de N144 primaire weg type II verlegd wordt via de Hinnenboomstraat en de St-Lenaartseweg, wordt deze 
selectie aangehouden. 

**de provincie onderzoekt de selectie van deze weg als secundaire weg 

 Als Stedelijke poorten:  
Kruispunt Loenhoutseweg – Hinnenboomstraat; kruispunt Lodewijk De Koninc-
klaan – zuidelijke tangent; kruispunt Klinketstraat met Bouwhoef 

 Als poorten in het buitengebied:  
kruispunt Strijbeekseweg – Klein Eyssel; kruispunt Voort – Lage Rooy; kruispunt 
Meerseweg – Bredaseweg; kruispunt Meerseweg – Dreefweg; kruispunt John Lij-
senstraat – Werkhovensestraat; omgeving kruispunt Oude Weg-Klinketstraat, 
kruispunt Grote Plaats-N124. 

 Van Aertselaerplein als openbaar-vervoerknooppunt 

 Station Brecht wordt door de stad erkend als regionaal openbaar-
vervoerknooppunt – een verbinding tussen kleinstedelijk gebied en station is te on-
derzoeken.  

 Er wordt in het GRS een netwerk van vier kansrijke verbindende buslijnen in 
Hoogstraten voorgesteld: 

 Hoogstraten - Antwerpen; via de Loenhoutseweg - E19 met haltes ter hoogte 
van de Kluis, het beoogde carpoolplein bij de op- en afrit van de E19 te Loen-
hout en het toekomstig openbaar vervoerknooppunt Brecht; Ten aanzien van 
de snelle nieuwe verbindende buslijn Hoogstraten - Antwerpen dient overleg 
plaats te vinden tussen AWV, de Lijn, de gemeenten Wuustwezel en Hoogstra-
ten. 

 Hoogstraten - Oostmalle; via de N14 met een halte te Rijkevorsel en het over-
stapknooppunt op de N12 te Malle (huidige lijn 40); Hiervoor dient er overleg 
te komen tussen de Lijn en de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Malle. 

 Hoogstraten - Turnhout; via de N124 met haltes ter hoogte van de Ster, Wortel 
en Merksplas (huidige lijn 43); Hiervoor dient er een overleg te komen tussen 
de Lijn en de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Turnhout. 

 Hoogstraten - Breda; via de N14 met haltes ter hoogte van Meerle en Strij-
beek. Hiervoor dient er overleg te zijn tussen de Lijn, BBA (NL) en de ge-
meenten Breda en Hoogstraten. 

 Selectie fietsroutes 

Tabel 5: Typologie van fietsroutes 
Provinciaal geselecteerd Lokaal geselecteerd 

Hoofdroute: 
Niet geselecteerd 
 
Functionele fietsroute: 
Oost-West oriëntatie: 

 Route Hoogstraten – Loenhout: N144 
Loenhoutseweg 

 Route Hoogstraten – Merksplas - Turn-
hout: Lindendreef – N124 Gelmelstraat 
(deel) – Klinketstraat – Worteldorp – Lan-
genberg 

 Route Wortel – Zondereigen: St-Jansstraat 
– Grote Plaats – Kolonie 

 Route Meersel-Dreef – Meerle: Dreef – 
Klein Eyssel 

 

Interlokale fietsroute: 
 Hoogstraten – Achtel: Achtelstraat 
 Meerle – Chaam: Chaamseweg 
 Meerle – Ulicoten: Ulicotenseweg 
 Wortel – Minderhout via Castelré: Poeleinde – 

Beukendreef –Castelréweg – Koestraat 
 Meer – Loenhout: Maxburgdreef 
 Hoogstraten – Gestel: Moerstraat – Princeven 

– Hinnenboomstraat (deel) – Gestelsestraat 
 Hal 
 Heerle 

 
 
Lokale fietsroute: 

 Hoogstraten: N124 – Gelmelstraat 
 Hoogstraten: Tinnenpotstraat – Katelijnestraat 
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Noord-zuid oriëntatie: 
 Route Malle – Rijkevorsel – Hoogstraten – 

Minderhout – Meerle – Breda: N14 – Lo-
dewijk de Konincklaan – Heilig Bloedlaan 
– Vrijheid – Van Aertselaerstraat – Van 
Aertselaerplein - Minderhoutdorp – Des-
medtstraat – Bredaseweg – Voort – Meer-
ledorp – Strijbeekseweg – Strijbeek  

 Route Hoogstraten – Minderhout – Meer – 
Zundert: N146 – Meerseweg - Meerdorp – 
John Lijsenstraat 

 Route Meer – ‘De Mosten’ – Meersel-
Dreef Hoogeind – Meersel – Oude Tram-
weg – Dreef 

 Route Hoogstraten – St-Lenaerts – Brecht: 
N115 St-Lenaertseweg 

 
Alternatieve functionele route: 

 Route Hoogstraten – Baarle: Gustaaf Se-
gersstraat (deel) - ’s Boschstraat – Bosuil – 
Beukendreef 

 Route Hoogstraten – ‘De Kluis’: Gravin 
Elisabethlaan – Katelijnestraat - Heuvel-
straat – Industrieweg 

 Route Loenhout – Meer: Terbeeksestraat – 
Het Lak 

 Route ontsluiting Transportzone Meer: 
vanaf John Lijsenstraat parallel aan E19 – 
Krochtenstraat – Europastraat – De Mos-
ten 

 Route Meer – Meerle / Meersel-Dreef: 
Meerleseweg – Groot Eyssel 

 
 
  

– Hemelrijksestraat – Hinnenboomstraat 
 Hoogstraten – Minderhout: Leemstraat – Wit-

herenweg – Lage Weg – Beemden (alternatief 
voor N14) 

 Minderhout – Minderhoutsestraat (alternatief 
voor N14) en Schoolstraat 

 Wortel: Zandstraat 
 Meerle: Lage Rooy – Thornstraat – Mgr. Ees-

termanstraat - Heimeulenstraat 
 Meersel-Dreef: Heieinde 
 Meer: Gestelsestraat 

 
Recreatieve routes: 

 De Lange Afstandsfietsroute (LF route 9) 
Loenhout – Breda – Utrecht – Groningen 
(loopt over het grondgebied Hoogstraten 
Traject: Terbeeksestrat – Liebigstraat – 
Blauwputten – Maxburgdreef – Merenweg – 
Zwaluwstraat – Krochtenstraat – Gaarshof – 
Eindsestraat – Zandbergstraat – Boskantweg – 
Groot Eyssel – Dreef 

 Aardbeienroute: lusvormig vanuit Hoogstraten-
centrum via Begijnenputten naar Werkhoven. 
Via Hoogeind naar Meersel-Dreef, Meerle en 
Heerle. Tenslotte wordt via Castelré (NL) te-
ruggekeerd naar Hoogstraten centrum. 

 Kleidabbersroute: Deze route vertrekt uit het 
centrum van Hoogstraten, via Wortel naar 
Merksplas. Via St-Lenaarts  wordt dan terug-
gekeerd naar Hoogstraten 

 Enclaveroute: Deze route loopt grotendeels op 
grondgebied Baarle-Hertog en Castelré (NL) 
en doet hierbij Minderhout en Rijksweldadig-
heidskolonie aan op grondgebied Hoogstraten. 

 Landlopersroute: deze route vertrekt in Merks-
plas en verbindt Hoogstraten-centrum met 
Wortel, Rijksweldadigheidskolonie en keert 
lusvormig viaTurnhout terug naar Merksplas 

Kaart 5: Gewenste ruimtelijke structuur – Verkeer en vervoer 

3.4.3 Ontwikkelingsperspectieven 

Ruimtelijke onderbouwing suggesties 
In het kader van het aantrekkelijker maken van het centrum van Hoogstraten worden 
volgende projecten gesuggereerd: 

 Hinnenboomstraat en deel N115 

Het doorgaand verkeer blijft zo aan de rand van het kleinstedelijk gebied. Hierdoor 
wordt het mogelijk het doorgaand verkeer verder van het centrum weg te houden 
toch af te leiden naar de E19. Het zuidelijk van het centrum wordt hierdoor leef-
baarder en er wordt een gevaarlijk kruispunt weggewerkt (N144-N14). De zuid-
oostelijke woongebieden van het kleinstedelijk gebied worden bovendien beter ont-
sloten naar het centrum door het oplossen van het minder drukke verkeer dat ont-
staat ter hoogte van het kruispunt N14 – N144. 

 Omleiding N14-N124 (zuidelijke tangent) 
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Momenteel vormt het doorgaand verkeer door het centrum van Hoogstraten een 
groot knelpunt. Het kruispunt tussen N124 en N14 ligt midden in het centrum van 
Hoogstraten en tast de ruimtelijke kwaliteit van de kern aan.  

Bovendien hebben de huidige en toekomstige zuidoostelijke woongebieden een 
slechte ontsluiting.  

Door het voorzien van de zuidelijke tangent, kan het centrum van Hoogstraten ver-
sterken en worden de randwijken beter ontsloten naar het hoofdwegennet.  

In het centrum van Hoogstraten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een herin-
richting van het publiek domein met een pleinvorming voor stadhuis en kerk, groe-
peren van parkings i.p.v één langerrekte parking.  

 

Voor verdere verduidelijking van de suggestie en een kaart – zie gewenste ruimtelijke 
structuur van de deelruimten.  

 

Voor het geval de hogere overheden niet in gaan op deze suggesties, selecteert de ge-
meente onder voorbehoud van selectie door de hogere overheid deze wegen als lokale 
weg.  

Wegen 
Bij de lokale wegen dienen verschillende ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt te wor-
den voor:  

Een lokale weg I heeft als taak het verbinden op lokaal niveau, een lokale weg II het 
verzamelen op lokaal niveau en rond de lokale weg III is de verblijfsfunctie het belang-
rijkst. 

 Lokale verbindingswegen (type I) 

Langs deze wegen wordt poortvorming toegestaan. De weg dient minimaal uit 1x1 
baanvakken te bestaan. Deze wegen lopen door diverse landschappen en bijgevolg 
dient er aandacht te zijn voor landschappelijke integratie. Bij doortochten door 
dorpscentra dient er aandacht te gaan naar het garanderen van het verblijfskarak-
ter. Op de wegen dient buiten de doortochten maximaal de doorgang van het auto-
verkeer verzekerd te worden door het tegengaan remmende functies (winkels buiten 
centrum, aparte afslagstroken, …).  

 Lokale ontsluitingswegen (type II) 

Lokale ontsluitingswegen zijn minimaal voorzien in 1x1-baanvakken. Gezien hun 
ontsluitend karakter dienen zij uit te geven op voldoende parking in functie van 
hetgeen ontsloten wordt. Waar aanwezig dient het verblijfskarakter te overheersen. 
Bij wegen die een ontsluiting in functie van een stad of een centrum fungeren, dient 
in het bijzonder aandacht te gaan naar de inrichting van het openbaar domein. De 
inrichting van het openbaar domein dient steeds uitnodigend te zijn. Kruisingen met 
recreatieve routes worden wel verkeersremmend ingericht en duidelijk visueel aan-
gegeven bij de inrichting. Kruisingen met recreatieve routes worden wel verkeers-
remmend ingericht en duidelijk visueel aangegeven bij de inrichting. 

 Andere lokale wegen (type III) 

Minimum uitgeruste weg.  
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Langzaam-verkeersroutes 
De recreatieve fietspaden worden verder uitgebreid tot een volwaardig en continu net-
werk van fietspaden en fietswegen. Dit netwerk wordt maximaal ingeschakeld voor 
functionele verplaatsingen.  

De optimalisatie van fietsvoorzieningen langs de lokale verbindingswegen wordt niet uit 
het oog verloren. De meeste van deze verbindingen zijn complementair aan het recrea-
tieve netwerk aangezien zij de kortste verbinding vormen tussen de kernen die zij ver-
binden, zowel tussen de verschillende deelkernen onderling als de buurgemeenten.  Ze 
vormen dan ook belangrijke aders van het functionele netwerk en zijn alzo van groot 
belang voor het woon-school en woon-werkverkeer.  

De knooppunten tussen het recreatief netwerk en het functioneel netwerk (vnl. gewest-
wegen) worden extra beveiligd. De openbaar vervoerknooppunten worden mee in de 
netwerken ingebracht.  

De locaties voor nieuwe ontwikkelingen krijgen een optimale aansluiting op het fiets-
netwerk. Bedrijventerreinen dienen optimaal ingeschakeld te worden in het functioneel 
fietsroutenetwerk.  

Naast aandacht voor de fiets- is er het voetgangersnetwerk. Dit netwerk kent geen hië-
rarchie. Het volledige wegennet maakt deel uit van het voetgangersnetwerk. Elke link is 
even belangrijk in het netwerk. In de centrumgebieden wordt de snelheid van het auto-
verkeer laag gehouden. Schoolomgevingen krijgen extra aandacht.  

Poorten  
Poorten komen voor langs de voornaamste straten die toegang geven tot een gebied dat 
andere functies heeft dan haar omgeving. In het bijzonder zijn poorten interessant op de 
grens tussen open ruimte en woonkern.  

Poorten dienen verschillende functies te hebben. Zij geven voor de bezoeker van een 
kern aan dat hij de kern binnenrijdt en dat hij zijn snelheid aan de omgeving dient aan te 
passen. Poorten  dienen de aantrekkelijkheid van de kern te verhogen. Deze punten 
kunnen immers direct geassocieerd worden met een bepaalde kern. De vormgeving van 
een poort kan veelvuldig zijn: een rotonde, een vernauwing, aanplanten van bomen 
langs de weg, opvallende bebouwing, enz.... 

Stedelijke poorten hebben als extra functie het omleiden van (doorgaand) verkeer via de 
ring (zuidelijke tangent), terwijl bij poorten in het buitengebied de klemtoon ligt op het 
aanpassen van het verkeersgedrag. 

Openbaar vervoer  
Voor het openbaarvervoerknooppunt zal de stad Hoogstraten een visie rond de gewens-
te stedelijke ontwikkeling uitwerken.  

Het openbaar vervoernet dient te bestaan uit reguliere, regionaal verbindende buslijnen 
die onderling goed op elkaar zijn afgestemd en een belbussysteem dat indien nodig is 
afgestemd op de verbindende buslijnen. 

Het gebruik van het openbaar vervoer in de kernen Minderhout, Meer, Meerle en Meer-
sel-Dreef is ten opzichte van het gebruik van het openbaar vervoer in de kern Hoogstra-
ten zeer laag. Met de beoogde verbindende buslijn tussen Breda en Hoogstraten via de 
N14 worden Minderhout en Meerle nog door een reguliere buslijn met Hoogstraten 
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verbonden. De invoering van een belbussysteem in Minderhout, Meerle, Meer en Meer-
sel-Dreef is een wens van het stadsbestuur.  
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3.4.4 Acties 
 Overleg met Vlaams Gewest en provincie over de omlegging van de primaire weg 

ter ontsluiting van het stedelijk gebied naar het hoofdwegenstelsel. 

 Overleg met Vlaams Gewest en provincie over de aanleg van een zuidelijke tan-
gent.  

 Uitvoering gemeentelijke acties voortkomende uit mobiliteitsplan. 

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

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

 Voor het openbaarvervoerknooppunt zal de stad Hoogstraten een visie rond de ge-
wenste stedelijke ontwikkeling uitwerken. Zij zal hierbij De Lijn, de provincie en 
AWV Antwerpen betrekken.  
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3.5 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

3.5.1 Beleidsdoelstellingen 
In beleid ten aanzien van de ruimtelijke aspecten van de toeristisch-recreatieve struc-
tuur dient een differentiatie in structuren erkend te worden. Zo is het van belang te dif-
ferentiëren tussen stedelijk- (vnl. ééndags) en plattelandstoerisme, puntelementen, clus-
ters en netwerken en naar schaalniveau.  

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

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

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

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

3.5.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
 Lokaal Bovenlokaal 
Toeristisch stedelijk com-
plex 

 Stedelijk Hoogstraten 

Recreatiepolen Tennisclub Langenberg 
Voetbal Wortel 
Hondenclub Vrij Heuvelstraat  
Verenigde vrienden Meer  
St-Ambrosiusgilde Meer  
Tennisclub de Vrijheid Achtel-
sestraat  

 

Recreatieve clusters De Mosten 
Kerkplein Meerle 
Omgeving voetbal Meer  
Sportvelden Heistraat – Minderhout 
Omgeving Klein Seminarie 

Rijksweldadigheidskolonie 
Blauwbossen (omgeving Desta) 

Recreatieve netwerken Zie verkeer- en vervoersstructuur 

 

De motivatie voor de lokale recreatiepolen wordt kort meegegeven: 

 Tennisclub Langenberg 

Gezien op middellange termijn het mobiliteitsprofiel wordt verbeterd door de aan-
leg van een vrijliggend fietspad langs de N124, komt dit terrein in aanmerking om 
geselecteerd te worden als lokale recreatiepool. Het betreft een regularisatie en er is 
reeds een vonnis. De club heeft een zeer grote maatschappelijke waarde.  

 Voetbal Wortel 

Het terrein sluit aan bij de kern en ligt in een landbouwgebied omsloten door wo-
ningen.  
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 Hondenclub Vrij – Heuvelstraat 

Het terrein ligt aansluitend het stedelijk gebied Hoogstraten en kent een goede ont-
sluiting. De open ruimte is er zeer sterk versnipperd en wordt op termijn als uit-
breidingsgebied voor stedelijke activiteiten (bedrijventerrein) voorzien.  

 Verenigde vrienden Meer 

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

 Sint-Ambrosiusgilde Meer 

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

 Tennisclub De Vrijheid.  

De tennisclub ligt verweven in het stedelijk weefsel.  

 

Voor de selectie van clusters wordt hier kort een motivatie gegeven: 

 De Mosten: bestaande concentratie van recreatieve activiteiten binnen recreatieg-
bied 

 Kerkplein Meerle: bestaande concentratie van recreatieve activiteiten, zonevreemd 
gelegen. De cluster werkt kernversterkend voor de kern van Meerle. De ruimtelijke 
draagkracht wordt niet overschreden.   

 Omgeving voetbal Meer: bestaande concentratie van recreatieve activiteiten, zone-
vreemd gelegen. De cluster werkt kernversterkend voor de kern van Meer. De 
ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden. 

 Sportvelden Heistraat: nieuw te ontwikkelen concentratie recreatieve activiteiten in 
functie van kleinstedelijk gebied Hoogstraten en Minderhout als deel ervan. In 
functie van o.a. herlokalisatie voetbal Minderhout uit centrum. Het betreft lokale 
laagdynamische activiteiten. 

 Rijksweldadigheidskolonie: De gebouwen van de Rijksweldadigheidskolonie staan 
leeg en de stad Hoogstraten wenst deze te herbruiken. Laagdynamische recreatieve 
activiteiten (zoals paardrijden en manège, knooppunt binnen fiets- en wandelroute-
netwerk, …) dienen één van de mogelijkheden te zijn. 

 Omgeving Klein Seminarie: grotendeels bestaande concentratie van recreatieve ac-
tiviteiten, gelegen deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en bepertk bin-
nen agrarisch gebied. De cluster werkt kernversterkend voor het stedelijk gebied 
Hoogstraten. Het gebied heeft een zeer goede bovenlokale ontsluiting en komt in 
aanmerking voor hoogdynamische activiteiten.  

 Blauwbossen (omgeving Desta): De ontginningsplassen van Desta vragen om een 
herbestemming. Een deel wordt reeds permanent gebruikt door een zonevreemde 
visclub. In het gebied worden reeds periodiek grootschalige activiteiten georgani-
seerd (Antilliaanse Feesten, military). De military heeft nood aan een aantal hin-
dernissen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning dient afgeleverd te wor-
den. Zij heeft enkele malen per jaar een vrij groot gebied nodig waarbinnen deze 
hindernissen voorkomen. De recreatiecluster wordt hier gezien als verweven met 
bos door de stad. Gezien het beperkt gebruik per jaar vormt de ontsluiting minder 
een probleem.  
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Kaart 6: Gewenste ruimtelijke structuur – toerisme en recreatie 

3.5.3 Ontwikkelingsperspectieven en acties 

Recreatieve elementen 
Binnen de recreatieve elementen kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 

 Lokale recreatiepolen 

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

 Bovenlokale recreatiepolen 

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

 Lokale recreatieve clusters 

Lokale recreatieclusters bestaan uit een divers aanbod aan recreatieve activiteiten 
die in elkaars nabijheid voorkomen. Dit kan zowel via een ruimtelijk samen voor-
komen als via een concentratie van verschillende lokale recreatiepolen op een ge-
ringe 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 de-
len van clusters dient steeds gegarandeerd te worden.  



_________________________ GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN HOOGSTRATEN 
 

  iris consulting - STABO 

Deel II - 40 

 Bovenlokale recreatieve clusters 

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

Volgende suggesties worden gedaan: 

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

 De recreatieve cluster Seminarie Hoogstraten omvat de voetbalvelden, een rij-
piste voor een pony- en paardrijvereniging, tennisfaciliteiten en atletiekvoor-
zieningen. 

 De cluster Blauwbossen bevat visvijvers, een military en een rijpiste voor een 
paardrijvereniging. Daarnaast omvat deze cluster ook de faciliteiten voor een 
festivalweide van bovenlokaal belang. De grootschalige activiteiten (military, 
festival) vinden echter slechts enkele malen per jaar plaats in het gebied. Voor 
military zijn stedenbouwkundige vergunningen noodzakelijk in functie van aan 
te leggen hindernissen me quasi permanent karakter.  

Recreatieve netwerken 
In het recreatief netwerk dienen recreatieclusters te worden ingeschakeld. Het netwerk 
dient een koppeling te verzorgen van landschappelijk interessante gebieden. Veldwegen 
dienen maximaal ingeschakeld te worden. Op belangrijke knooppunten dienen rustpun-
ten voorzien te worden. Vanaf het netwerk dienen links gemaakt te worden met de ver-
schillende kernen. Barrièrewerking van grote infrastructuren dient gemilderd te worden.   

In het agrarisch gebied is er een duidelijke variatie aan gebieden. Deze variatie is een 
belangrijke troef voor de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes. De belevingswaarde 
kan worden versterkt door het doordacht uitstippellen van routes, waarbij de openheid 
en de landelijke ongereptheid van het landschap de basis vormen. Wandel- en fietsrou-
tes moeten landschappelijk inpasbaar zijn, waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
bestaande lijnelementen zoals veldwegen.  

In combinatie met het huidige aanbod aan beeldbepalende monumenten en landschap-
pen in bos- en natuurgebieden kan een compleet recreatief-toeristisch fiets- en wandel-
route netwerk opgezet worden. Enkele recreatieve aantrekkingspolen in dit netwerk 
kunnen zijn: recreatiedomein De Mosten, Meersel-Dreef, het proefbedrijf, de transport-
zone (rondleidingen), de Rijksweldadigheidskolonie en het Begijnhof. De routes vormen 
een belangrijk element in de netwerkvorming en het versterken van het toeristisch-
recreatief product Hoogstraten: de som van de delen is meer waard dan de delen afzon-
derlijk. 
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Zonevreemde recreatie 
Hoogstraten heeft verschillende problematische recreatiegebieden. Dit zijn recreatieve 
terreinen of lokalen die moeilijk verenigbaar zijn met de omliggende functies of die zon-
evreemd zijn. Hiervoor heeft de stad reeds een sectoraal BPA zonevreemde sport- en 
recreatie opgestart. Deze terreinen en lokalen worden getoetst aan de visie die bij de 
deelstructuren en deelruimten in dit deel rond toerisme en recreatie wordt ontwikkeld. 

3.5.4 Acties 
 Afwerken sectoraal BPA zonevreemde recreatie 

 Opmaak BPA sportvelden Heistraat 

 Opmaak RUP Heuvelstraat (beschrijving zie deelruimten) 

 Opmaak RUP Seminarie. Hiervoor is binnen de afbakening van het stedelijk gebied 
overleg noodzakelijk met de provincie. (beschrijving zie deelruimten) 

 Opmaak RUP Meer-Oost (beschrijving zie deelruimten) 

 Opmaak RUP Gemeenteplein Meerle (beschrijving zie deelruimten) 
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3.6 Gewenste landschappelijke structuur 

3.6.1 Beleidsdoelstellingen 
De verschillende relicten van traditionele landschappen in de gemeente Hoogstraten 
vertonen onderling weinig samenhang; er komen geen ankerplaatsen voor. Het beleid 
dient dan ook gericht te zijn op het vormgeven van deze relicten binnen hun nieuwe 
omgeving. Puntrelicten, lijnrelicten en relictzones worden naar ruimtelijk beleid toe ver-
taald in bakens, landschapslijnen en landschapzones.  

Het beleid voor bakens dient gericht te zijn op het behoud en de versterking van het 
puntrelict. Voor landschapslijnen dient het lineair karakter waar mogelijk versterkt te 
worden en dient minimaal de huidige continuïteit bewaard te worden. De bestaande re-
lictzones kennen een zeer beperkte samenhang en herkenbaarheid. Bovendien zijn de 
evoluties in de relictzones praktisch onomkeerbaar. Vandaar worden geen landschaps-
zones geselecteerd.  

Beeldkwaliteit dient een belangrijk beleidsaspect te zijn in het bijzonder voor nieuwe 
landschappen. Verstoring van de beeldkwaliteit dient tegengegaan te worden.  

Binnen de landschappelijke structuur zijn ten gevolge van subsidiariteit een aantal ele-
menten van bovenlokaal niveau. De aangehaalde beleidsaspecten moeten daarvoor als 
suggesties beschouwd worden.  

3.6.2 Gewenste ruimtelijke structuur 
Aanvullend aan de selecties van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen ge-
beuren in Hoogstraten volgende selecties.  

Tabel 6: Overzicht selecties landschappelijke structuur 
Beleidsbegrip Relicten Nieuwe 

Bakens  Grot OLV Lourdes 
 Kapel St-Lucia 
 Kasteel Heerle 
 Kerk Meer 
 Kerk Meerle 
 Kerk Wortel 
 Kasteel Ter Meren 
 Kasteel Zwaluwenhof 
 Kasteel Maxburghof 
 Kerk Minderhout 
 Salm Salmmolen 
 Laermolen 
 Begijnhof 
 St-Catharina kerk 
 Penitentiair schoolcentrum* 
 Rijksweldadigheidskolonie * 
 Klein seminarie 
 Withof 
 Heymolen 
 Watermolen Meersel-Dreef 
 Vondelstede 
 Hof van Percy 
 Broederstede 

 

 
 

Bakengroepen   Windmolenpark Transportzone * 
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Landschapslij-
nen 

 De Mark en haar vallei * 
 De Heerlese Loop 
 Merkske 
 De Beek 

 

 

Landschapszones  Vrijheid  
 Rijksweldadigheidskolonie * 
 Dorpskern Meer 
 Dorpskern Meerle 
 Dorpskern Wortel 
 Meersel-Dreef 
 Kapeldreef Minderhout 
 Donckstraat met omgeving kerk 

Meer 
 

 

Ankerplaatsen  Omgeving Penitentiair schoolcen-
trum 

 Omgeving Kolonie Wortel  

 

* bovenlokaal 

Het oostelijk deel van de gemeente werd in het RSPA als complex gaaf landschap gese-
lecteerd. De gemeente erkent deze selectie.  

Kaart 7: Gewenste ruimtelijke structuur - landschap 

3.6.3 Ontwikkelingsperspectieven 
Betreffende de gewenste landschappelijke structuur dienen voor volgende beleidstermen 
ontwikkelingsperspectieven ontwikkeld te worden: 

 Bakens 

Het beleid dient gericht te zijn op het behoud van het baken en waar mogelijk de 
versterking van de beeldwaarde in haar omgeving. De relictbakens dienen herken-
baar te blijven en kwaliteitsvol geïntegreerd te worden in hun omgeving. Waar mo-
gelijk dienen de oorspronkelijke relaties met relictlandschapslijnen hersteld of ge-
accentueerd te worden. 

 Bakengroepen 

Aangezien er slechts één bakengroep geselecteerd is, wordt deze gebiedsgericht 
uitgewerkt. De verschillende onderdelen van de bakengroep moeten behouden blij-
ven. De relatie tussen de functionele drager en de elementen van de bakengroepen 
moet eenduidig behouden blijven. De drager van de bakengroep dient de basis te 
vormen voor de versterking van het geheel. 

 Landschapslijnen 

Voor landschapslijnen dient het ruimtelijk beleid gericht te zijn op het versterken 
van het element door versterking van de eraan ophangende ruimtelijke structuren. 
Ten alle tijden moet het doorknippen van deze lijnen vermeden worden. De over-
steekbaarheid dient gegarandeerd te blijven. Bij het combineren van een functionele 
route met een landschapslijn dient de landschappelijke waarden van de landschaps-
lijn steeds gevrijwaard te worden en zal de inrichting van de functionele route hier-
aan ondergeschikt zijn. 

 Landschapszones 

Het beleid bij landschapszones dient gericht te zijn op een aangename beeldkwali-
teit. Waar mogelijk dient deze hersteld of geaccentueerd te worden. 
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 Ankerplaatsen 

In ankerplaatsen is het beleid gericht op het behoud en versterking van de aanwezi-
ge bakens, bakengroepen, landschapslijnen en landschapszones. Bijkomend is het 
beleid gericht op het versterken van de relatie tussen de samenhangende land-
schappelijke elementen.  

3.6.4 Acties 
 Zonevreemde bakens worden opgenomen in het RUP zonevreemde woningen en 

gebouwen als waardevolle zonevreemde gebouwen 

 De landschapslijn Mark dient ingepast te worden in het laarzenpad zoals ontwik-
keld door de ruilverkaveling Rijkevorsel – Wortel 

 Indien de inrichting van de Mark als landschapslijn niet zou uitgewerkt worden in 
het kader van de ruilverkaveling onderzoekt de stad zelf of zij dit zelf kan uitwer-
ken. Deze uitwerking van de inrichting van de Mark kan gezien worden als een 
streefbeeld van de Mark waarbij zowel natuurlijke, landschappelijke als functione-
le (overstromingscapaciteit, …) aspecten bekeken worden. 

 De landschapszone dorpskern Meerle vormt een belangrijke randvoorwaarde bij de 
opmaak van het RUP Gemeenteplein Meerle. Zij dient binnen het RUP een ge-
biedsgerichte invulling te krijgen. (beschrijving zie deelruimten) 

 De stad Hoogstraten kan voor ankerplaatsen een structuurschets opmaken indien 
gewenst. 
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4. Deelruimten 

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

Aan elk van deze deelruimten wordt een apart beleid gekoppeld. 

Figuur 1: Deelruimten 
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In het kaartmateriaal wordt gewerkt met sub-deelruimten, zoals aangeduid in figuur 2. 

Figuur 2: Deelruimten 
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4.1 Hoogdynamische As 

4.1.1 Visie 
Structuurbepalend in de deelruimte zijn de bundel van Mark en N14-N146, het ste-
delijk gebied, de kernen Minderhout en Meer, de E19 waaraan de transportzone ge-
koppeld is. De stad Hoogstraten zal waar nodig suggesties doen aan de bovenlokale 
overheden over beleidsmateries die conform het subsidiariteitsprincipe niet tot het 
gemeentelijk niveau behoren.  

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

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

Krachtige bandstad als onderdeel 
In deze deelruimte zal een krachtige bandstad gerealiseerd worden. In de centrale as 
worden centrumvoorzieningen geconcentreerd in verweving met wonen. De rand 
dient voor functies die niet in het centrum verdragen worden en wonen. De histori-
sche band tussen centrum en Mark dient hersteld te worden. Tevens dient de ontslui-
ting van het centrum geoptimaliseerd te worden.  

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

Kaart 8: Gewenste ruimtelijke structuur – Hoogdynamische As  
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4.1.2 Ontwikkelingsperspectieven   
In functie van uit te schrijven ontwikkelingsperspectieven kan het stedelijk gebied 
bestaande uit Hoogstraten en Minderhout verder opgedeeld worden in gebieden om 
een meer gebiedsgericht beleid te ontwikkelen. Er worden onderscheiden: de centrale 
stedelijk as, rand west, rand oost, Minderhout, Markvallei, De Kluis.  

Stedelijk gebied - Centrale stedelijke as 
De centrale stedelijke as hangt op aan de N14 in de stedelijke ruimte. Deze as heeft 
een rol als: 

 Verkeersinfrastructuur 

Teneinde de verkeersleefbaarheid van de stadskern te verbeteren doet de ge-
meente een suggestie aan de provincie. In de toekomst is het mogelijk om deze 
as uit te bouwen als centraal verblijfsgebied binnen de stad. Op deze as zijn her-
inrichtingsprojecten van het openbaar domein gewenst. Strategische locaties 
hiervoor zijn de Vrijheid ter hoogte van het stadhuis en het Van Aertselaerplein. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn tot andere ruimtelijke parkeerconcepten in de 
omgeving van de Vrijheid te komen.   

 Commerciële as 

De Vrijheid en directe omgeving vormen een toeristisch stedelijk complex met 
bijzonder karakter. Er dient vermeden te worden dat grote winkelketens zich 
hier komen vestigen om de charme van het winkelen in Hoogstraten te behou-
den. De komst van grote ketens zou er enkel voor zorgen dat het winkelapparaat 
van Hoogstraten er zou gaan uitzien zoals in alle andere steden, wat een inbreuk 
zou doen op de gezelligheid die er nu heerst.   

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken in Hoogstraten-centrum, is 
het van belang om een aaneengesloten winkelas te creëren. Zo moeten blinde 
vlekken in het winkelpatroon vermeden worden. Er moet zeker gestreefd worden 
naar een verweving van functies.  Zo kunnen dienstverlening, bank- en verzeke-
ringsinstellingen en kleinhandel perfect naast elkaar functioneren , maar ook 
speciality goederen moeten aan bod komen. 

 Aantrekkelijk woongebied 

De centrale as dient verdicht te worden. Een belangrijk instrument is het promo-
ten van wonen boven winkels en gemengde woon-winkelprojecten. Randvoor-
waarde is dat de maatregelen met betrekking tot verkeersleefbaarheid kunnen 
gehaald worden. Het groene lijnelement langsheen de Vrijheid dient sterker uit-
gewerkt te worden als beeldbepalend zichtelement. 

Stedelijk gebied - rand west 
 Woonverdichting 

Het gebied rand west is overheersend een woonomgeving. Het stedelijke woon-
weefsel dient kwalitatief verdicht te worden. Hierbij wordt in eerste instantie 
gedacht aan het invullen van binnengebieden in de zone tussen de Moerstraat en 
de Burgemeester Van Aperenstraat. Hierbij wordt voorzien in een diversiteit 
van woonmilieus. Hogere dichtheden in aaneengesloten bebouwing worden gesi-
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tueerd nabij de Vrijheid. Het opsplitsen van grotere woningen in meerdere 
wooneenheden is toegestaan. Aansluitend bij het landbouwgebied ten westen 
van het stedelijke woonweefsel wordt in een lagere dichtheid voorzien. Zo wordt 
een diversiteit aan woonmilieus gecreëerd. 

 Overgang naar landbouwgebied 

De overgang naar het westelijk gelegen landbouwgebied heeft een meer open 
karakter. Door te voorzien in vrijstaande bebouwing met een lager hoogteprofiel 
(bijvoorbeeld 1 bouwlaag en dak) wordt een overgang naar de achterliggende 
open ruimte gecreëerd. Er is ook ruimte voor gemeenschaps- en recreatieve 
voorzieningen voor zoverre deze constructies dit open karakter niet aantasten. 

 Ruimte voor recreatie 

Aansluitend bij het woongedeelte wordt in de deelruimte ‘rand west’ voorzien in 
recreatieve voorzieningen. De hoogdynamische lokale recreatieve cluster Omge-
ving Klein Seminarie kan uitbreiden voor zoverre de parkeergelegenheden en 
ontsluitingsroutes hiertoe aangepast worden. Deze uitbreiding dient zich te situ-
eren in de hiertoe voorziene zone rond het zuidelijk gedeelte van de Katelijne-
straat. 

 Commerciële ontwikkelingen tegengaan 

Commerciële voorzieningen worden gesitueerd langsheen de commerciële as. 
Een uitwaaiering naar het woongebied moet worden tegengegaan. Nieuwe 
commerciële functies worden verwezen naar de centrale stedelijke as. Bestaande 
commerciële functies kunnen behouden blijven voor zoverre deze maximaal 
verweven zijn met het wonen. 

Stedelijk gebied - rand oost 
 Woonverdichting 

Het gebied rand oost is uitgesproken een woonomgeving. Het stedelijke woon-
weefsel dient kwalitatief verdicht te worden. Hierbij wordt gedacht aan het in-
vullen van binnengebieden, in een diversiteit van woonmilieus. Hogere dichthe-
den in aaneengesloten bebouwing worden gesitueerd nabij de Vrijheid. Het op-
splitsen van grotere woningen in meerdere wooneenheden is toegestaan. De 
bouwhoogte respecteert de bestaande bouwhoogte langsheen de Vrijheid en gaat 
niet boven deze bouwhoogte. Aansluitend bij het landbouwgebied ten oosten 
van het stedelijke woonweefsel wordt in een lagere dichtheid en open bebouwing 
voorzien. Zo wordt een diversiteit aan woonmilieus gecreëerd. 

 Overgang naar Markvallei 

Het stedelijk gebied - rand oost grenst aan de Markvallei. Daartoe is het nood-
zakelijk om respect te tonen voor overstromingsgevoelige gronden. Dit geldt ook 
voor de gronden rondom de Kasteelbeek en de Bosloop die reeds in de verstede-
lijkte omgeving gelegen zijn. Grote aandacht dient dan ook uit te gaan naar het 
omgaan met het natuurlijk waterfront in deze stedelijke omgeving Deze oevers 
mogen niet bebouwd worden en er dient een bouwvrije ruimte voorzien te wor-
den voor de natuurlijke overstromingsgebieden. Deze overstromingsgebieden 
krijgen een groene invulling. 

De hoogte en bouwtypologie van de bebouwing aansluitend bij de open ruimte 
in de Markvallei dienen aangepast te worden aan het karakter van de aanslui-
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tende open ruimte. Daartoe wordt de nieuwe bebouwing die onmiddellijk aan-
sluit bij de Markvallei uitgevoerd afbouwend in de hoogte vanaf de bestaande 
omgevende bebouwing. De inrichting van de omgeving aansluitend bij het peni-
tentiair schoolcentrum krijgt bijzondere aandacht 

 Ontsluiting verbeteren  

Door de aanleg van een zuidelijke omleidingsweg rond Hoogstraten zal de ont-
sluiting voor de wijk stedelijk gebied – rand oost gevoelig verbeteren, de ver-
keersleefbaarheid in de omgeving van de Gelmelstraat kan grondig gewijzigd 
worden. Deze straat wordt omgevormd van een straat met doorgaand verkeer 
tot een verblijfsgebied. 

 Commerciële ontwikkelingen tegengaan 

Commerciële voorzieningen worden gesitueerd langsheen de commerciële as. 
Een uitwaaiering naar deze woonomgeving moet worden tegengegaan. Nieuwe 
commerciële functies worden verwezen naar de centrale stedelijke as. Bestaande 
commerciële functies kunnen behouden blijven voor zoverre deze maximaal 
verweven zijn met het wonen. Baanwinkelontwikkeling langsheen de zuidelijke 
omleidingsweg is absoluut uitgesloten. 

Stedelijk gebied – Minderhout 
 Verdichting  

Het stedelijk gebied - noorden is een woonomgeving. Het stedelijke woonweefsel 
dient kwalitatief verdicht te worden. Hierbij wordt gedacht aan het invullen van 
binnengebieden, in een diversiteit van woonmilieus. Hogere dichtheden in aan-
eengesloten bebouwing worden gesitueerd langsheen de Van Aertselaerstraat en 
het Van Aertselaerplein. Het opsplitsen van grotere woningen in meerdere 
wooneenheden is toegestaan. De bouwhoogte respecteert de bestaande bouw-
hoogte langsheen de Van Aertselaerstraat en gaat niet boven deze bouwhoogte. 
Aansluitend bij het open landbouwgebied ten oosten van het stedelijke woon-
weefsel en de Markvallei in het westen wordt in een lagere dichtheid en open 
bebouwing voorzien. Zo wordt een diversiteit aan woonmilieus gecreëerd. 

 Perifeer handelscentrum 

Naast de woonfunctie bezit het stedelijk gebied – noorden een zone met een 
concentratie aan commerciële voorzieningen. Deze zijn blokvormig gegroepeerd 
rondom een gedeelde parking. De verdere uitbouw van deze perifere commercië-
le voorzieningen is mogelijk volgens dit blokmodel bij bestaande concentratie. 
De voorkeur gaat hier uit naar convenience en shopping goederen. 

 Tegengaan nieuwe commerciële voorzieningen langsheen N14 

Bijkomende uitwaaiering van commerciële voorzieningen langsheen de Van Ae-
rtselaarstraat wordt geweerd. Nieuwe commerciële functies worden doorverwe-
zen naar het commercieel handelscentrum rondom de Vrijheid en het perifeer 
handelscentrum dat zich blokvormig groepeert. 

 Uitbouw recreatiepool 

Aansluitend bij het woonweefsel van Minderhout, op de overgang naar het open 
agrarisch gebied ten westen van de woonkern wordt een lokale recreatieve clus-
ter uitgebouwd aan de Heistraat. Deze recreatieve voorzieningen dienen het 
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open ruimte karakter te respecteren. Deze cluster mag het lokale karakter niet 
overstijgen gezien de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. 

 Aansluitingspunt met Vrijheid accentueren 

De twee voormalige kernen Hoogstraten en Minderhout zijn in de loop der jaren 
vergroeid. Hierdoor is de overgang tussen het commercieel handelscentrum rond 
de vrijheid en het stedelijk gebied – noorden te Minderhout niet meer duidelijk 
met een uitwaaiering van functies tot gevolg. Beide zones hebben een verschil-
lende functie. Het Van Aertselaerplein bevindt zich op het aansluitingspunt tus-
sen beide zones. Een nieuwe inrichting van het Van Aertselaerplein kan dit aan-
sluitingspunt en de overgang tussen woongebied en commercieel handelscen-
trum accentueren.   

 Bevriezen bestaande lokaal bedrijventerrein Minderhout.  

Het bestaande lokale bedrijventerrein te Minderhout wordt niet verder uitge-
breid. Er wordt gestreefd naar een intensief ruimtegebruik van de bestaande be-
schikbare oppervlakte. Nieuwe uitsluitend commerciële activiteiten worden niet 
toegelaten en doorverwezen naar het perifeer handelscentrum of het commerci-
eel centrum, bestaande commerciële activiteiten kunnen behouden blijven voor 
zoverre zij maximaal verweven zijn met de productie. 

 Doortocht N14 te Minderhout verkeersleefbaar maken.  

Doorgaand verkeer door Minderhout dient maximaal geweerd te worden.  

Stedelijk gebied - Markvallei 
 Uitbouw als natte natuurlijke drager 

De Mark krijgt de functie van natte natuurlijke drager. Aan de Mark, haar val-
lei en de zijlopen zijn belangrijke natuurlijke elementen gekoppeld. De Markval-
lei dient dan ook verder uitgebouwd te worden om deze functie waar te maken. 
Nabij het stedelijk gebied komt de natuurlijke functie van de Mark sterk onder 
druk te staan. Extra aandacht dient dan ook te gaan naar het natuurlijk water-
front in deze versteende omgeving. De oevers van de Mark kunnen niet be-
bouwd worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar het natuurlijk actiegebied ten 
oosten van de Watermolen. Dit is een natuurlijk actiegebied in het kader van de 
ruilverkaveling Rijkevorsel – Wortel. 

 Toegankelijkheid vanuit stedelijk gebied 

De toegankelijkheid vanuit het stedelijk gebied dient gewaarborgd te worden. De 
Markvallei wordt dan ook vlot bereikbaar gehouden voor langzaam verkeer. Het 
afsluiten van gebieden door privé-eigenaars is onmogelijk.    

 Behoud open ruimte 

De aanwezige open ruimte in de Markvallei moet maximaal behouden blijven en 
waar mogelijk versterkt. In het bijzonder wordt hier werk gemaakt van het ver-
sterken van de natuur in de bedding van de Mark. Dit is een natuurlijk actiege-
bied in het kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel – Wortel. 
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 Inschakelen landschappelijke bakens in netwerk 

De Markvallei beschikt over verschillende landschappelijke bakens, inzonder-
heid het Penitentiair schoolcentrum, de Watermolen en het Withof. Deze worden 
ingeschakeld in het recreatief netwerk. 

 Oevers vrijwaren van bebouwing  

De oevers van de Mark worden gevrijwaard van bebouwing, de natuurlijke 
overstromingsgebieden worden gerespecteerd. Bijzondere aandacht gaat hierbij 
uit naar de natuurlijke waterfronten in de verstedelijkte omgeving. Waar moge-
lijk worden de natuurlijke oevers hersteld. 

Stedelijk gebied - De Kluis 
 Verdichting bestaande bedrijventerrein 

Het regionale bedrijventerrein de Kluis is vandaag reeds aangesneden langsheen 
alle zijden. Toch zijn er nog mogelijkheden tot verdichting. Om te komen tot een 
efficiënter en duurzaam gebruik van deze beschikbare gronden dient er verdicht 
te worden. Bij deze verdichting wordt gestreefd naar een maximaal delen van 
parkeervoorzieningen. Deze gronden staan ten dienste van regionale bedrijvig-
heid. 

 Bereikbaarheid voor langzaam verkeer garanderen 

Het is een suggestie van de gemeente om de zuidelijke omleidingsweg (met o.a. 
de Hinnenboomstraat en de St-Lenaartseweg) op te waarderen tot een primaire 
weg II, ter ontsluiting van het stedelijk gebied Hoogstraten. Toch dient er bij de 
heraanleg gewaakt te worden over de bereikbaarheid van het gebied voor lang-
zaam verkeer. Voorzieningen voor fietsers en voetgangers worden mee geïnte-
greerd in de aanleg. De oversteekbaarheid van de ringweg is hierbij een belang-
rijk item. 

 Suggestie uitbouw regionaal bedrijventerrein 

Het is een suggestie van de gemeente om het bedrijventerrein De Kluis uit te 
breiden. Deze uitbreiding bevindt zich tussen het bestaande bedrijventerrein, de 
Hinnenboomstraat (zuidelijke omleidingsweg) en de Loenhoutseweg. Voor de 
uitbouw van het regionaal bedrijventerrein is overleg met de provincie noodza-
kelijk. 

 Uitbouw lokaal bedrijventerrein  

Het vandaag reeds bestemde terrein tussen De Kluis en de veiling wordt ont-
wikkeld in functie van lokale bedrijvigheid. Dit lokaal bedrijventerrein kan inge-
schakeld worden ter herlokalisatie van bestaande zonevreemde bedrijvigheid die 
niet behouden kan blijven op de huidige locatie. Nieuwe lokale bedrijvigheid 
wordt hier gesitueerd. Er zijn beperkte mogelijkheden voor herlokalisatie van 
grootschalige detailhandel.  

 Veranderde ontsluiting 

Met de aanleg van de zuidelijke omleidingsweg verandert de ontsluiting van het 
gebied ingrijpend. Het verkeer wordt afgewenteld op deze zuidelijke ontslui-
tingsweg, naar het hoofdwegennet toe. Doorgaand verkeer doorheen het gebied 
wordt maximaal afgeremd. 
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 Buffering naar kern en omgeving 

Het bedrijventerrein wordt gebufferd naar de kern Hoogstraten toe, maar ook 
naar de open ruimte toe wordt het bedrijventerrein voorzien van een groene buf-
fer. Bij de inrichting van de zuidelijke omleidingsweg rondom het bedrijventer-
rein wordt deze landschappelijke buffering mee geïntegreerd. 

Buitengebiedkern Meer 
 Optimaliseren ontsluiting en verkeersleefbaarheid 

De bereikbaarheid en de ontsluiting van de buitengebiedkern Meer dient kwali-
tatief te zijn. Toch is de verkeersleefbaarheid van de kern primordiaal. De ont-
sluiting naar het hoofdwegennet toe verloopt via de Meerseweg – John Lijsen-
straat (N146). Om het onderscheid tussen het verblijfsgebied en ontsluitingsge-
bied weer te geven wordt gewerkt met het poortconcept. Er worden drie poorten 
in buitengebied voorzien, namelijk twee aan de beide uiteinden van de kern 
Meer. 

 Verdichten van kern 

Uitbreiding van de woonvoorzieningen in de buitengebiedkern wordt gereali-
seerd door verdichting. Hiertoe worden de binnengebieden ingevuld. Het op-
splitsen van grotere woningen in meerdere wooneenheden is toegestaan. 

 Aantrekkelijke kern 

Er wordt gestreefd naar een aantrekkelijke kern in het buitengebied, zowel func-
tioneel als visueel. Commerciële voorzieningen en toegankelijke recreatie wor-
den voorzien op maat van de kern. Voor de kern Minderhout wordt medege-
bruik voorzien van de stedelijke voorzieningen. Groenvoorzieningen in kern 
worden aangemoedigd. 

 Relatie met Mark verduidelijken  

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

Open ruimtecorridors 
 Lintbebouwing tegengaan 

Nieuwe bebouwing langsheen de Meerseweg kan enkel in de daartoe bestemde 
zones. De bestaande percelen kunnen ingenomen worden met één wooneenheid, 
meergezinswoningen zijn niet toegestaan. Het splitsen van kavels of het opdelen 
van woningen in meerdere wooneenheden is niet toegelaten. Niet toegestaan zijn 
nieuwe bijkomende bebouwing in de vorm van losse bijgebouwen of uitbreidin-
gen ten gevolge van verbouwingen die niet in het volume van de bestaande be-
bouwing verwerkt zijn. De oppervlakte van nieuwe woningen wordt beperkt. 

 Tegengaan nieuwe commerciële ontwikkelingen 

Baanwinkelontwikkeling langsheen de verbindingsweg tussen de kernen Min-
derhout en Meer wordt niet toegestaan. 
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 Park en recreatie aansluitend bij de kern van Meer 

Ten westen van de kern van Meer sluit een open ruimtecorridor aan. Hierin be-
vinden zich de bestaande concentratie glastuinbouw rond Eindmeer, de recrea-
tiezone Meer en de natte zone rond de Werkhovense loop. In het gebied rond de 
Werkhovense loop dient het open ruimte karakter behouden te blijven omwille 
van het natte karakter van dit gebied. Deze zone kan een park-invulling krijgen 
waarbij expliciet rekening gehouden dient te worden met de waterhuishouding in 
dit gebied. 

Transportzone 
 Suggestie poort op Vlaams niveau 

De stad wenst aan het Vlaams Gewest de suggestie te doen om in het RSV de 
transportzone als een poort op Vlaams niveau te selecteren. Deze zone staat ten 
dienste van transportfuncties op internationaal en Vlaams niveau. De gemeente 
doet tevens de suggestie om uitbreiding van deze transportzone toe te staan. 

 Ontsluiting via specifiek knooppunt 

De transportzone functioneert als een onafhankelijk geheel ten opzicht van de 
rest van de gemeente, zij heeft een eigen ontsluiting op de E19. Het recreatie-
domein De Mosten wordt bediend via deze ontsluiting. Sluipverkeer wordt te-
gengegaan. 

 Inbedding HSL in transportzone 

De HSL loopt doorheen de transportzone maar kent er geen halteplaats. Deze 
lijninfrastructuur wordt visueel maximaal verwerkt in de transportzone. 

4.1.3 Actie - Ontsluiting stedelijk gebied 
Het is een suggestie van de gemeente aan de Vlaamse overheid om de zuidelijke om-
leidingsweg als primaire weg II te selecteren. Noord – zuid gericht doorgaand ver-
keer doorheen het centrum wordt tegengegaan en afgeleid. Het verkeer van het stede-
lijk gebied wordt in oost – westelijke richting ontsloten.  

Hiertoe wordt de gehele weg en haar kruispunten heringericht. De aansluiting van de 
Loenhoutseweg met de Hinnenboomstraat wordt ingericht zodat het verkeer maxi-
maal afgeleid wordt op de ontsluitingsweg. De kruispunten met de Industrieweg 
worden ontworpen ter ontsluiting van het zware verkeer komende van het regionale 
bedrijventerrein.  

Het is een suggestie om ten zuiden van de kern Hoogstraten een nieuwe zuidelijke 
tangent te voorzien die aftakt van de St-Lenaartseweg en aansluit op Bouwhoef. 

De bereikbaarheid voor langzaam verkeer komt aan bod. De oversteekbaarheid van 
de ontsluitingsweg dient gewaarborgd. 

De gemeente selecteert onder voorbehoud van selectie door de hogere overheden de 
nog niet geselecteerde wegen als lokale wegen.  
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Figuur 3: Voorstel ontsluiting stedelijk gebied 
 

4.1.4 Actie - RUP Heuvelstraat 
De volgende randvoorwaarden worden gesteld vanuit het GRS: 

 Dit dient een oplossing te bieden voor het probleem van zonevreemde woningen, 
recreatie (1 hondenclub niet vergund) en bedrijven (één bedrijf volledig ver-
gund).  De functie landbouw is achterhaald omwille van woningen die van voor 
het gewestplan zijn. Bovendien vormt dit gebied een eiland tussen de Loenhout-
seweg, het industriegebied de Kluis en de veiling. 

 Voorzien van buffering tussen stedelijk woongebied en bedrijvigheid. 

 

Er werd een voorstel aangegeven. De oppervlakte bedraagt in het voorstel ca. 7 ha. 
Er zal ongeveer 3 ha agrarisch gebied naar hardere functies worden omgezet. De 
overige 4 ha bestaan voor het grootste deel (3 ha) uit een omzetting van agrarisch 
gebied naar buffergebied en voor het kleinste deel uit het reeds bestaand KMO-
gebied. 

4.1.5 Actie – RUP Seminarie 
Ter hoogte van het seminarie komt het accent te liggen op recreatie, onderwijs en 
wonen. Het behelst grosso modo het gebied tussen Wereldakker, Katelijnestraat, Le-
onhoutseweg en N14.  

Volgende randvoorwaarden worden vanuit het GRS meegegeven bij de uitwerking 
van het RUP: 

 Versterken van de huidige recreatieve activiteiten 

 Bundeling van parkeerinfrastructuur van de tennisclub en rijvereniging aan de 
infrastructuur ten oosten van de Katelijnestraat 

Nu
Toekomst

Secundaire weg
Lokale weg type I
Lokale weg type II
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 Gebouwen dienen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande bebouwings-
lijn langs de Katelijnestraat. Naar de open ruimte toe dient een landschappelijke 
buffer voorzien te worden.  

 Lokalen van de rijvereniging (en eventueel oefenpiste) worden bij voorkeur ten 
westen van de Katelijnestraat voorzien zodat de aangrenzende weilanden kun-
nen gebruikt worden voor het stallen van de paarden. 

 Ter hoogte van Hemerijksestraat kunnen oefenterreinen en praktijklokalen 
voorzien worden voor het landbouwonderwijs. Gebouwen dienen er aan te slui-
ten bij de bestaande wegenis van Hemelrijksestraat of de bebouwing van de Ka-
telijnestraat. Er dient echter voldoende open ruimte te blijven tussen de wonin-
gen langs de Katelijnestraat en de schoolgebouwen.  

 De onbebouwde percelen binnen stedelijk gebied langs de Katelijnestraat kun-
nen worden bebouwd. De achterliggende percelen moeten een invulling krijgen 
als afwerkingszone naar het achterliggend landschap. Deze percelen kunnen in-
gericht worden als tuin, dienst doen voor hobbyland of ingericht worden als 
stedelijke landbouwzone.   

 Twee zonevreemde winkels langsheen de Vrijheid dienen bestendigd te kunnen 
worden.  

 Mogelijkheden laten voor uitbreiding hoogdynamische recreatie, onderwijs en 
bejaardenhuisvesting op langere termijn.  

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

Als randvoorwaarden vanuit het GRS worden naar voren geschoven: 

 Valleigebied van Mark binnen het geheel vormgeven 

 Uitbouwen van langzaamverkeersassen in het gebied 

 Juridisch afwerken van de rand van de kern voor enkele deels zonevreemde ac-
tiviteiten 

4.1.7 Overige acties 
 Inrichtingsschets Vrijheid 

De aanleg van een zuidelijke omleidingsweg heeft ingrijpende gevolgen. Door 
een grondige wijziging van de Vrijheid, van doorgaande straat naar een ver-
blijfsgebied en commercieel handelscentrum dringt een herinrichting van de 
Vrijheid zich op. Hierbij dienen de historische beeldbepalende elementen zoals 
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de St-Catharinakerk en de bomenrij in dit plan opgenomen te worden. Een glo-
baal beeld wordt verkregen door een inrichtingsschets voor de Vrijheid.  



DEEL 2 - RICHTINGGEVEND DEEL____________________________________________________   
Deelruimten 

iris consulting - STABO 

Deel II - 59

 Opmaak RUP omgeving Van Aertselaerplein 

Het Van Aertselaerplein is een strategische locatie binnen het verstedelijkt ge-
bied. Het legt de link tussen het vermoedelijk Minderhouts deel van het stedelijk 
gebied en het Hoogstraats deel. In het bijzonder dient de aandacht te gaan naar 
de herinrichting van het openbaar domein.  

 Doorgang Mark 

De ligging van de Mark en de Molenbeek op het scharnierpunt tussen de twee 
kernen Minderhout en Hoogstraten biedt de mogelijkheid om op deze plaats de 
open ruimte en natuur tot in de kern van het woongebied te laten doordringen. 
De beeldbepalende elementen zoals de windmolen, de watermolen en het Withof 
kunnen in combinatie met een groene ontwikkeling en een stedelijke ontwikke-
ling verworden tot een belangrijk scharnierpunt tussen deze twee kernen, een 
multifunctionele schakel van wonen, recreatie en natuur.  Dit punt sluit aan bij 
een natuurlijk actiegebied in het kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel – 
Wortel rondom de voormalige bedding van de Mark. Dit punt vormt een aan-
takpunt op het landschappelijk en recreatief netwerk.  
Het is niet de bedoeling om de kernen te ontwikkelen tot aan de Mark, de oevers 
dienen juist gevrijwaard te blijven van enige stedelijke ontwikkelingen. Het 
woonuitbreidingsgebied aansluitend bij de Mark wordt gedeeltelijk opgeheven.  
Deze actie is mogelijk door een stedenbouwkundig ontwerp mogelijk gevolgd 
door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 Suggestie aan hogere overheid: opheffen westelijke omleidingsweg met uitzon-
dering van stukje tussen Sint-Lenaartseweg en N14 via een geweste-
lijk/provinciaal RUP. 

 Realisatie BPA centrum Westkant 

 Onderzoek naar herbestemming van de rijkswachtkazerne die gelegen is langs 
de Vrijheid.  

 Afwerking en uitvoering BPA Sportvelden Heistraat 
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4.2 Westelijk Agrarisch Gebied 

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

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

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

Kaart 9: Gewenste ruimtelijke structuur – Westelijk Agrarisch Gebied 

4.2.2 Ontwikkelingsperspectieven   
In functie van beleid kan het westelijk agrarisch gebied verder opgesplitst worden 
naar een oostelijk open landbouwgebied, de omgeving van de E19 en het westelijk 
verbindingsgebied.  

Oostelijk Open Landbouwgebied 
 Ruimte geven voor landbouw 

Dit is een omvangrijk aaneengesloten open gebied. Toch bevinden zich ver-
spreid beperkte concentraties aan wonen. De hoofdklemtoon ligt op de land-
bouwfunctie. Deze woonconcentraties kunnen niet verder uitbreiden. Het split-
sen van kavels of het opdelen van woningen in meerdere wooneenheden is niet 
toegelaten. Niet toegestaan zijn nieuwe bijkomende bebouwing in de vorm van 
losse bijgebouwen of uitbreidingen ten gevolge van verbouwingen die niet in het 
volume van de bestaande bebouwing verwerkt zijn.  

 Openheid van het landschap garanderen   

Het betreft een open landschap dat vergezichten biedt, deze openheid dient be-
waard te blijven. De aanwezige Kleine landschapselementen blijven behouden 
en worden versterkt. 

 Hinnenboomstraat als centrale as 

De Hinnenboomstraat vormt een centrale as doorheen het gebied. Deze weg 
mag niet ontwikkelen tot een sluikroute. De hoofdklemtoon ligt op het gebruik 
voor landbouw en als nevenfunctie kadert deze weg in het recreatief fietsroute-
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netwerk doorheen het landbouwgebied. De bebouwing langsheen deze as kan 
niet uitbreiden. 

 Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn 

Dit gebied bevat verschillende kleinere lopen en grachten. Dit gebied heeft een 
belangrijke functie in de waterbeheersing, het kan indien nodig ingeschakeld 
worden als overstromingsgebied. Ondanks de agrarische functie moet de water-
beheersingsfunctie mogelijk zijn. Hiertoe kunnen kunstwerken die een remmen-
de functie hebben op het afvloeien van het water in de grachten en lopen ge-
plaatst worden.  

Suggesties Omgeving E19 
Aangezien de lijninfrastructuren E19 en HSL bovenlokale structuren zijn, wenst de 
stad Hoogstraten suggesties te doen.  

 Buffering naar woonkernen 

Om geluidhinder te beperken is nabij de woonomgevingen buffering nodig, dit 
probleem stelt zich nabij de woonkern Meer. Een natuurlijk geluidscherm kan 
opgetrokken worden met behulp van een lijnvormige bomenrij langsheen de 
snelweg.  

 Landschappelijke integratie 

De E19 wordt landschappelijk geïntegreerd in de open ruimte als een lijnvormig 
element. Eenvormigheid wordt hierbij nagestreefd. 

Westelijk verbindingsgebied  
 Structuurbepalende elementen versterken 

De landbouwfunctie overheerst en is de drager van dit gebied. De groenstruc-
tuur in dit gebied is versnipperd en omvat verschillende kleinere bosjes en groe-
ne lijnelementen. Deze dienen verder uit te groeien.  

De John Lijsenstraat, de Maxburgdreef en de Terbeeksestraat doorsnijden het 
gebied. Zij hebben elk een ander karakter dat behouden dient te blijven. De John 
Lijsenstraat is de verbindingsweg tussen Zundert en Meer. Daarnaast ontsluit 
deze weg ook het regionaal bedrijventerrein voor bedrijvigheid die gekoppeld is 
aan agrarische functies. Ook de kasteeldomeinen Kasteel Ter Meren en Zwalu-
wenhof worden hierop ontsloten. De Maxburgdreef is drager van het woonpark 
Maxburg en de beeldbepalende historische gebouwen van het Maxburgkasteel 
en omgeving. Deze weg wordt mee ingeschakeld in het recreatieve fietsroute-
netwerk. 

 Ruimte voor landbouw vrijwaren 

De hoofdfunctie van dit gebied is grondgebonden landbouw, deze functie blijft 
primeren. 

 Groen als stapstenen 

Verspreid over dit gebied bevinden zich verschillende kleinere bosjes. Deze 
vormen stapstenen in de droge natuurlijke koppeling tussen de natuurlijke struc-
tuur van Zundert en de Markvallei. Daarnaast vormen de bosjes en bomenrijen 
in de omgeving van Zwartgoor beeldbepalende landschapselementen. Deze die-
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nen behouden te blijven en versterkt te worden omdat zij belangrijke verbindin-
gen vormen.  

 Open karakter bewaren en waar mogelijk herstellen 

Het gebied wordt gekenmerkt door het sterk open karakter. Door de landbouw 
te erkennen als hoofdfunctie wordt het open karakter bewaard. Nieuwe opslag-
constructies voor landbouwdoeleinden kunnen, maar sluiten onmiddellijk aan bij 
de bestaande. Deze respecteren het open karakter en worden visueel gebufferd. 
De hoogte en omvang respecteren de afmetingen van de bestaande constructies. 

 Weren van kernverzwakkende functies 

Dit gebied beschikt over omvangrijke beschikbare ruimte en kan onder druk 
komen te staan voor het onderbrengen van allerhande functies. Nieuwe functies 
die afbreuk doen aan het open en agrarische karakter van het gebied kunnen niet 
ondergebracht worden.  

 Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn.   

Dit gebied bevat verschillende kleinere lopen en grachten. Dit gebied heeft een 
belangrijke functie in de waterbeheersing, het kan indien nodig ingeschakeld 
worden als overstromingsgebied. Ondanks de agrarische functie moet de water-
beheersingsfunctie mogelijk zijn. Hiertoe kunnen kunstwerken die een remmen-
de functie hebben op het afvloeien van het water in de grachten en lopen ge-
plaatst worden. 
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4.3 Groen-geel Hoefijzer 

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

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

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

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

Kaart 10: Gewenste ruimtelijke structuur – Groen-Geel hoefijzer 

4.3.2 Ontwikkelingsperspectieven  
De tussenruimten uit de beschrijving van de deelruimten in het informatief deel zijn 
vergelijkbaar qua opbouw. Binnen het richtinggevend deel wordt daarom – in func-
tie van een beleid op maat – een differentiatie aangebracht in beleidscategorieën. 
Deze bestaat uit gele en groene strips en een recreatieve waaier.  

Rustige woonomgevingen 
 Landelijk karakter behouden 

De rustige woonomgevingen Meersel-Dreef, Meerle en Wortel dienen een lande-
lijk karakter te behouden. Zij worden afgewerkt waar nodig. Maatregelen in 
functie van de verkeersleefbaarheid van de kernen dienen mogelijk te zijn. 
Commerciële voorzieningen dienen op maat van de kern te zijn.  
De rustige woonomgevingen worden in hun natuurlijke omgeving ingepast. Zij 
dienen goed bereikbaar en ontsloten te zijn door openbaar vervoer. 

 Geen bedrijvigheid 

Bijkomende lokale bedrijventerreinen zijn uitgesloten in deze kernen. Bestaande 
(zonevreemde) bedrijvigheid kan behouden blijven, voor zoverre deze verweven 
is met het wonen. 
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 Recreatie op niveau van de kern 

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

Recreatieve waaier  
 Waaiervormig netwerk van recreatieve voorzieningen 

De deelruimte omvat verschillende grootschalige recreatieve voorzieningen. Het 
gebied De Mosten is gelegen tussen Meer en Meersel-Dreef in, het omvat ver-
schillende recreatieve ontwikkelingen in haar directe nabijheid. De aanwezige 
horeca en de Grot van OLV van Lourdes te Meersel-dreef en de – te herbe-
stemmen - gebieden rond de kleiwinning van Desta tussen Meerle en Wortel in 
en de Rijksweldadigheidskolonie zijn andere recreatieve voorzieningen. Deze 
voorzieningen liggen waaiervormig gespreid. Al deze gebieden kunnen in een 
netwerk geplaatst worden via fietsroutes die door het Groen-geel Hoefijzer en de 
Hoogdynamische As lopen.  

 Respect voor samengaan recreatie en open ruimte 

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

Gele strips 
Er worden drie gele strips onderscheiden: omgeving Meersel-Dreef, omgeving Meer-
le en omgeving Wortel-Hal. 

 Ruimte voor landbouw met aandacht voor landschap   

In deze gele strips primeert de landbouwfunctie. Het behouden van de aanwezi-
ge Kleine Landschapselementen en waar mogelijk het versterken hiervan dienen 
te worden aangemoedigd. De relatief kleinschalige structuur geeft bovenop het 
agrarisch karakter ook aanleiding tot landschapsecologische waarden.   

 Open ruimteverbindingen tussen groene strips 

Deze gele strips vormen open ruimteverbindingen tussen de groene strips in dit 
deelgebied. Daartoe dienen zij ook hun open karakter te bewaren. Constructies 
in functie van de landbouwfunctie dienen tot een minimum beperkt te blijven, 
aan te sluiten bij de bestaande voorzieningen en het karakter van de aanwezige 
constructies te bewaren 

 Merkske en de Hollandse Loop als groene aders. 

Merkske en de Hollandse loop vormen belangrijke natuurlijke entiteiten binnen 
deze gele strips, hun natuurlijk en groen karakter dient dan ook bewaard en ver-
sterkt te worden. 

 Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn. 

Deze gele strips bevatten kleinere lopen en grachten. Deze hebben een belang-
rijke functie in de waterbeheersing. Zij kunnen indien nodig ingeschakeld wor-
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den als overstromingsgebied. Ondanks de agrarische functie moet de waterbe-
heersingsfunctie hier als nevenfunctie mogelijk zijn. Hiertoe kunnen kunstwer-
ken die een remmende functie hebben op het afvloeien van het water in de 
grachten en lopen geplaatst worden. 

Groene strips 
Deze deelruimte omvat verschillende groene strips. Als groene strips worden aange-
duid: Rommensbos, De Mosten, Elsakker, Smisselbergen, Merkske, Rijksweldadig-
heidskolonie en het gebied rond de bovenloop Mark. De benedenloop van de Mark 
heeft samen met het Rommensbos als natuurlijke drager eveneens een natuurverbin-
dende functie  

 Ruimte voor natuur 

In deze deelruimte wordt resoluut gekozen voor het behoud en waar mogelijk 
uitbreiding van de bossen. Het netwerk van de verschillende groene strips wordt 
versterkt  Het gebied dient ecologisch versterkt te worden. Bijkomende con-
structies in functie van landbouw zijn niet gewenst. Het gebied in de omgeving 
van Smisselbergen en de Rijksweldadigheidskolonie komen in het bijzonder in 
aanmerking ter vergroting van de groene oppervlakte en om de aaneengesloten-
heid van de groene as te versterken. Het versterken van het bebost gebied in 
Rijksweldadigheidskolonie en de vallei van de Mark in haar geheel zijn natuur-
lijke actiegebieden in het kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel – Wortel. 

 Respect voor landschapselementen 

In het bijzonder dienen de kleinschaligheid van het landschap en de verhoogde 
connectiviteit van de verschillende landschapselementen nagestreefd te worden. 
In de strips dient het beleid gericht te zijn op het behoud en de ontwikkeling van 
de landschapswaarden. Het is weliswaar attractief voor zachte recreatie, maar 
dreigt daardoor een deel van de geïsoleerdheid te verliezen, waardoor het juist 
behouden bleef. Een geïntegreerd beheer van het gebied is nodig. Bij de land-
schapsontwikkeling past de visuele markering van de Markvallei en de binding 
ervan met het oude cultuurlandschap.  

Recreatief medegebruik is mogelijk onder de vorm van wandelen, fietsen en na-
tuureducatie.  

 Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn.   

Deze groene strips bevatten kleinere waterlopen. Deze hebben een belangrijke 
functie in de waterbeheersing. Zij kunnen indien nodig ingeschakeld worden als 
overstromingsgebied. Ondanks de agrarische functie moet de waterbeheersings-
functie hier als nevenfunctie mogelijk zijn. Hiertoe kunnen kunstwerken die een 
remmende functie hebben op het afvloeien van het water in de grachten en lopen 
geplaatst worden. 

4.3.3 Actie – RUP Gemeenteplein 
Te Meerle komt het agrarisch gebied tot in het centrum. Daardoor zijn een aantal 
centrumfuncties zoals scholen, recreatie en een aantal woningen zonevreemd komen 
liggen. Het gebied wordt verruimd om aan kernversterking voor Meerle te doen. Het 
hier voorgestelde gebied betreft een oppervlakte van ca. 10 ha voor het RUP dat het 
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gebied Rondeelweg - Ulicotenseweg - Chaamseweg omvat. Hierin zijn reeds 2,4 
hectaren bestemd naar recreatie en gemeenschapsvoorzieningen.  

Door de versnippering van de verschillende centrumfuncties (scholen, brandweer, 
kerkhof en recreatie) is de functie landbouw achterhaald. Binnen het voorgestelde 
RUP wordt een uitbreiding van het voetbalterrein voorzien. De stad Hoogstraten 
kiest er echter voor een gebiedsgerichte integrale benadering in plaats van een secto-
rale. Er wordt 7 ha agrarisch gebied omgezet naar hardere functies. 

 

Als randvoorwaarden vanuit het GRS worden meegegeven: 

 Kernversterking van het project 

 Opname van concentratie zonevreemde recreatie en gemeenschapsvoorzieningen 

 Voorzien van wandelpaden van omgeving naar centrum 

4.3.4 Overige acties 
 Uitwerking ruilverkaveling: in bijzonder bebossing Rijksweldadigheidkolonie, 

Bovenloop Mark opwaarderen, toeristische route Wortel Kolonie-Hoogstraten 
Kolonie, laarzenpad bovenloop Mark 

 Het verbeteren van de landbouwstructuur in het kader van de ruilverkaveling 

 Het inrichten van een natuurleerpad 
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4.4 Gele Hart 

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

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

Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebou-
wing die in de landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden 
aangeduid als wooneilanden.  

Kaart 11: Gewenste ruimtelijke structuur – Geel Hart 

4.4.2 Ontwikkelingsperspectieven   

Centraal Open landbouwgebied  
Ruimtelijke structuurbepalend zijn de Meerleseweg – Groot Eyssel, de vallei van de 
Mark en het aaneengesloten landbouwgebied. 

 Omgaan met bebouwingsconcentraties   

De historisch ontstane wooneilanden kunnen ruimtelijk niet uitbreiden. Wel 
kunnen zij intern versterkt worden. De nadruk ligt echter op het landelijke 
woonkarakter. Herbouwen en verbouwen van de aanwezige woningen kan, voor 
zoverre het landelijk woonkarakter niet in het gedrang komt. Bijbouwen kan, 
voor zoverre dit geïntegreerd is in het totale volume van de woonkorrel. Losse 
volumes bijplaatsen kan niet, dit teneinde een rommelige indruk te vermijden.  

 Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn.   

Het Gele Hart bevat enkele kleinere waterlopen. Deze spelen een belangrijke 
functie in de waterbeheersing. Zij kunnen indien nodig in beperkte mate inge-
schakeld worden als overstromingsgebied voor zoverre de bewoning niet aange-
tast wordt. Ondanks de agrarische functie moet de waterbeheersingsfunctie hier 
als nevenfunctie mogelijk zijn. Hiertoe kunnen kunstwerken die een remmende 
functie hebben op het afvloeien van het water in de grachten en lopen geplaatst 
worden. 
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 Locatie landbouwzetels concentreren 

De ontwikkeling van landbouwzetels dient zoveel mogelijk geënt te zijn op de 
bestaande concentraties van landbouwbedrijven langs de as Meerleseweg - 
Groot Eyssel. Hiermee wordt vermeden dat in de toekomst her en der vervallen 
alleenstaande boerderijen voorkomen. Clustering kan verval tegengaan.  

 Kortsluitingen in recreatief netwerk 

Het Gele Hart dient verkortingen te bevatten van de fiets- en wandelnetwerken 
die de verschillende recreatieve clusters van het Groen-geel Hoefijzer met elkaar 
verbindt.  

Ten allen tijde moeten recreatieve polen in het Gele Hart zelf vermeden worden. 
Dit gebied bevat een recreatief aantrekkelijk landschap bestaande uit een afwis-
seling van open en gesloten landschappen.  

Vallei Heerlese Loop 
 Verbinding tussen Markvallei en Groen-Geel Hoefijzer   

De vallei van de Heerlese loop heeft een belangrijke natuurlijke verbindende 
functie tussen de Markvallei en het gebied Smisselbergen. De hoofdklemtoon in 
dit gebied ligt steeds op de functie als natte natuurlijke verbinding. De oevers en 
de vallei moeten ten allen tijde gevrijwaard worden van bebouwing of andere 
voorzieningen die de natuurlijke waarde aantasten. 

 Waterbeheersingswerken dienen mogelijk te zijn.   

De Heerlese Loop kan een rol spelen in de waterbeheersing. De vallei kan indien 
nodig in beperkte mate ingeschakeld worden als overstromingsgebied. 

Hiertoe kunnen ingrepen uitgevoerd worden, maar de natuurlijke functie moet 
steeds gewaarborgd blijven. 

 

 


