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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot de opmaak van het RUP 
 
De opmaak van het RUP is geen uitvoering van de bindende bepalingen van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan Hemiksem maar kadert in de uitvoering van de acties uit het richtingge-
vend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het plangebied bevindt zich in het kern-
gebied wonen. Binnen dit gebied wordt gestreefd naar hoogwaardige woonomgevingen met 
voldoende openbare ruimte, zowel verharde als groene ruimten.  
Tevens wordt het grootste deel van het gebied gekenmerkt door het specifieke karakter van de 
wijk van Kleine Landeigendommen. De woningen hebben een relatief kleine binnenoppervlakte 
ten opzichte van de grote kavels waarop ze zich bevinden. Om een antwoord te kunnen bieden 
aan de hedendaagse woonnoden en toch het karakter te kunnen behouden, wil men via de op-
maak van het RUP voorschriften aanreiken die voldoende flexibel zijn om tot een hedendaagse, 
kwalitatieve verdere invulling van het gebied te komen. 
 
 
1.2 Afbakening van het plangebied 
 
Het plangebied wordt in het noorden en oosten begrensd door de Heiligstraat en Valkenisse-
weg. De Valkenisseweg vormt tevens de administratieve grens met het grondgebied van de 
stad Antwerpen. In het oosten ligt de grens op de as van de Heiligstraat behalve ten zuiden van 
de Emile Creadolaan waar de aaneengesloten bebouwing mee wordt opgenomen in het plan-
gebied. In het zuiden vormt het Monnikenhof en het kasteeldomein van Hemiksem de grens van 
het plangebied.   
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2 RUIMTELIJKE CONTEXT 

2.1 Situering 
 

 
Figuur 1: Situering plangebied op regionaal niveau 
Bron: NGI 
 
Het plangebied is gelegen in het oosten van de gemeente Hemiksem, grenzend aan de ge-
meente Antwerpen en nabij de gemeentegrens van Aartselaar.  
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Figuur 2: Situering plangebied binnen de gemeente Hemiksem 

 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de ruimtelijke structuur van Hemiksem opge-
deeld in 4 noord-zuid gerichte stroken: de Scheldestrook, de multifunctionele strook, de woon-
strook en de groene strook. Het plangebied ligt in de woonstrook.  
 
Het plangebied ligt op de overgang van het te versterken centrum van Hemiksem (rond de ge-
meenteplaats), de residentiële wijken in het noorden van Hemiksem en enkele belangrijke 
groengebieden die tot in de kern doordringen. 
 
 
2.2 Situering binnen de onmiddellijke omgeving 
 
Het plangebied grenst in het oosten en het zuiden aan een gemengd open ruimte gebied dat 
een onderdeel vormt van de groene vinger ten zuiden van Antwerpen. Het openruimtegebied 
bestaat uit bosgebieden die worden afgewisseld met open weides en akkers. Eén van die be-
boste gebieden is het kasteeldomein Klaverblad.  
 
In het zuiden grenst het plangebied aan het Monnikenhof en het kasteeldomein van Hemiksem: 
beide private domeinen zijn hoofdzakelijk bebost.   
 
Ten westen van de Heiligstraat liggen nog twee binnengebieden, waarvan er één in ontwikke-
ling is. Het woonweefsel ten zuidwesten van het plangebied (Frans Huymanslaan, Lindelei, J. 
De Grooflaan, E. Van Nuffellaan) bestaat hoofdzakelijk uit eengezinswoningen in gesloten be-
bouwing en appartementen.  
Aan de noordzijde van het plangebied loopt het woonweefsel in de Varenstraat en Valkenisse-
weg verder door met gesloten bebouwing. Verder naar het noorden ligt een openruimtecorridor 
(reservatiestrook) die slechts in beperkte mate bebouwd zal worden. 
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Figuur 3: Situering op stratenplan 
 
Foto’s uit de omgeving van het plangebied: 

  
Gemeenteplaats Hemiksem Rand domein klaverblad 

  
Monnikenhof Kasteeldomein van Hemiksem 
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Gemeenteplaats ten zuidwesten van plangebied (Bron: 
bing maps) 

Kasteeldomein Hemiksem ten zuiden van het plangebied 
(Bron: bing maps) 

  
Woonweefsel en nog niet ingevuld binnengebied ten 
westen van het plangebied (Bron: bing maps) 

Monnikenhof (rechtsonder) en open ruimte (rechtsboven) die 
aan de oostzijde aansluit op de wijk van de Kleine Landei-
gendommen (Bron: bing maps) 

 
 

Nog niet ingevuld binnengebied ten noordwesten van 
het plangebied (Bron: bing maps) 

Openruimtecorridor ten noorden van het plangebied (Bron: 
bing maps) 
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2.3 Beschrijving van het plangebied 
 
In het plangebied vinden we in essentie drie types ruimtelijke structuren: dense (gesloten en 
gekoppelde) bebouwing, (half-)open bebouwing aan lagere dichtheid en open ruimte. De hoofd-
functies zijn wonen  
 
Dense bebouwing 
 
De dense bebouwing situeert zich aan de Heiligstraat, de Tuitboslei en de zuidzijde van de 
Monnikenhoflaan. 
 
Het gaat om gesloten of gekoppelde eengezinswoningen met meestal twee bouwlagen en een 
zadeldak. 
 
Aan het noordelijke deel van de Heiligstraat staat de bebouwing op de rooilijn. Enkele woningen 
hebben een plat dak. De perceelsbreedte bedraagt gemiddeld 5 à 6 meter. De woningen heb-
ben geen garage op het eigen perceel. Achterin liggen aan de oostzijde van de Heiligstraat ga-
rageboxen die ontsloten worden via de Hoofdboslaan. 
 
In het zuidelijk gedeelte van de Heiligstraat komen gekoppelde woningen voor met een voor-
tuin: de woningen hebben een uniform karakter met zelfde kroonlijsthoogte, nokhoogte en dak-
helling. Verschillende woningen beschikken over een garage op het eigen perceel. Tussen deze 
gekoppelde eengezinswoningen staat een appartementsgebouw met achterin garageboxen.  
 
De Tuitboslei heeft een gelijkaardige typologie als de Heiligstraat: gekoppelde eengezinswonin-
gen met voortuin en uniforme kroonlijst, nokhoogte en dakhelling. Het merendeel van de wonin-
gen heeft hier ook geen garage op eigen perceel. Een wandel- en fietsdoorsteek verbindt de 
Tuitboslei en de Monnikenhoflaan. 
 
In het zuiden van de Heiligstraat bevindt zich de vrije basisschool van Hemiksem. Verschillende 
buurtvereningen (chiro, KAV,…) maken gebruik van de naastliggende gebouwen. 
 
Op de hoek van de Heiligstraat en de Monnikenhoflaan is een recent appartementscomplex 
gerealiseerd. Het gaat om vijf losstaande appartementsgebouwen met op het gelijkvloers kleine 
tuinen. De appartementen in de Monnikenhoflaan bestaan uit 2 bouwlagen + dakvolume. Op de 
hoek van de Heiligstraat loopt dit op tot 3 bouwlagen + dakvolume.  
 

  
noordelijk gedeelte van de Heiligstraat zuidelijk gedeelte van de Heiligstraat 

  
Tuitboslei Vrije basisschool Hemiksem 
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Recente appartementsgebouwen in de Monnikenhoflaan  
 
(Half-) open residentiële bebouwing 
 
Het oosten van het plangebied is praktisch volledig ingevuld met half-open en open bebouwing. 
 
Dit gedeelte van het plangebied vertoont een sterke eigenheid door de dominante aanwezig-
heid van woningen die in de jaren ‘50 werden gebouwd door de Kleine Landeigendommen. Het 
gaat om een 80-tal woningen hoofdzakelijk in half-open bebouwing en enkele open bebouwing 
met een uniforme architectuur, kleur- en materiaalgebruik. Een bijzondere kwaliteit is het groe-
ne karakter van de wijk door de vrij grote percelen en haagafsluitingen. Ook het straatgroen 
draagt bij tot de groene uitstraling van de wijk. De Hoofdboslaan – Monnikenhoflaan vormt de 
hoofdontsluiting: hier staan geknotte platanen. In andere straten staan kleinere bomen als Mei-
doorn en Acacia. 
De woningen hebben een relatief kleine grondoppervlakte en staan op ruime kavels van 15 à 25 
meter breed.  
 
Zowat alle woningen hebben 1 bouwlaag op het gelijkvloers en 1 bouwlaag in het dak en par-
keergelegenheid op eigen terrein.  
 
In de Valkenisseweg, nabij de Groenenhoekweg staat nog een oude boerderij. 
 
In de Hoofdboslaan staat naast typische bebouwing van de Kleine Landeigendommen ook re-
centere bebouwing. Deze villa’s hebben meestal een groter grondoppervlak en zijn één tot twee 
bouwlagen hoog. Ter hoogte van de hoek van de Hoofdboslaan en de Groenenhoekweg staan 
er 3 aaneengeschakelde woningen die eerder het karakter hebben van de woningen in de Hei-
ligstraat. Deze woningen hebben 2 bouwlagen en een bouwlaag onder het dak.  
 

  
Wijk van Kleine landeigendommen t.h.v Valkenisse-
weg. 

Groenenhoekweg 
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Boerderij in de Valkenisseweg Rijwoningen in de Hoofdboslaan 

 

 

Villa’s in de Hoofdboslaan  
 
Open ruimte 
 
In het zuiden van het plangebied liggen onbebouwde percelen tussen de Monnikenhoflaan en 
het kasteeldomein van Hemiksem. Het gaat om ongeveer 1,5 ha die momenteel gebruikt wordt 
als weiland, maar bestemd is als woongebied. Een oude bomenrij vormt een kenmerkend ele-
ment. 
 
In het binnengebied tussen de Hoofdboslaan en de Heiligstraat ligt een gemeentelijke kleuter-
school met een redelijk grote open ruimte er rond. Deze open ruimte is deels verhard als speel-
plaats en parking. Het grootste deel is groen en wordt gebruikt als speelterrein. De school wordt 
ontsloten via de Landbouwweg. Deze open ruimte is via verschillende fiets- en voetgangers-
doorsteken bereikbaar vanaf de Hoofdboslaan, Landbouwweg en Heiligstraat. 
 

  
Onbebouwde percelen aan de Monnikenhoflaan Open ruimte aan gemeenteschool, Landbouwweg 
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3 PLANNINGS- EN JURIDISCHE CONTEXT 

3.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 
De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV en de afbakening in uitvoering van het RSV 
volledig tot het grootstedelijke gebied Antwerpen (zie verder) en wordt aangeduid als econo-
misch knooppunt. De Schelde is geselecteerd als hoofdwaterweg. 
 
Voor het grootstedelijke gebied zijn volgende ontwikkelingsperspectieven zijn van toepassing: 
 De gemeente Hemiksem zal een aanbodbeleid van nieuwe woningen moeten voeren. 
 Er wordt een woondichtheid opgelegd van minimum 25 woningen per hectare. De woon-

dichtheid moet steeds in functie staan van een kwalitatieve woonomgeving. 
 Toeristisch-recreatieve voorzieningen moeten worden geoptimaliseerd. 
 Er moet extra aandacht worden besteed aan de zorg voor collectieve openbare ruimten. 
 Stedelijke natuurelementen moeten behouden en verder ontwikkeld worden. 
 Cultuurmaatschappelijke en historisch waardevolle elementen moeten behouden en verder 

ontwikkeld worden. 
 
 
3.2 Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) 
 
Volgens het RSPA behoort het plangebied tot de deelruimte grootstedelijk Antwerpen. Relevan-
te doelstellingen in dit verband zijn het vernieuwen van het grootstedelijk gebied, het uitbouwen 
van kwalitatieve woonomgevingen en het vrijwaren van de groene vingers. Woonomgevingen 
worden vernieuwd. Om bijkomende woningen te voorzien kunnen nieuwe locaties worden aan-
geduid. Omwille van de duidelijke behoeften en ter vrijwaring van het buitengebied kunnen op 
korte termijn grootschalige woningbouwprojecten worden gerealiseerd. Voor verschillende 
woonomgevingen wordt een gedifferentieerd beleid gevoerd. In meer perifere woonomgevin-
gen, o.a. in Hemiksem, moet de morfologische en functionele dichtheid worden verhoogd tot 
een meer stedelijke dichtheid. Er is nood aan kleine woningen en de open bebouwing moet 
worden afgeremd. 
 
De open ruimte ten oosten van Hemiksem is geselecteerd als groene vinger. Naast haar waar-
de als open ruimte verbinding, maakt de groene vinger deel uit van de grootstedelijke 
groenstructuur. Binnen het grootstedelijk gebied staan de groene vingers met elkaar in verbin-
ding via kleinschalige groenelementen (lokale bosjes, ingesloten open ruimten, …), verweven in 
of tussen de woonomgevingen. Tussen de verschillende onderdelen van deze groenstructuur 
worden langzaam verkeersverbindingen gerealiseerd. Recreatie heeft in de groene gordel een 
belangrijke functie. 
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3.3 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
De bestemmingen volgens het gewestplan zijn woongebied en parkgebied.  
 

 
Figuur 4: Gewestplan 
Bron: NGI - AGIV 
 
De Vlaamse regering heeft op 19 juli 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
grootstedelijk Gebied Antwerpen definitief vastgesteld. Dit besluit werd op 4 september 2009 
gedeeltelijk ingetrokken voor wat betreft de clausules in de stedenbouwkundige voorschriften, 
respectievelijk de toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften, met betrekking tot mini-
male vloeroppervlakten van kleinhandelsconcentraties en kleinhandelszaken. 
 
Het RUP stelt een aantal aanpassingen voor aan de bestemmingen en de geldende steden-
bouwkundige voorschriften in delen van de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, Beveren, 
Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Kruibeke, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, 
Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht. Met dit plan legt de Vlaam-
se Regering twee zaken vast: 
1. een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de 

toekomst kan gebeuren. 
2. aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om nieu-

we ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk 
groen. 

 
Het plangebied van het RUP ligt binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen volgens het ge-
westelijk RUP. Binnen de afbakening van het gemeentelijk RUP liggen geen zones waarvoor 
het gewestelijke RUP voor het grootstedelijk gebied Antwerpen een bestemmingswijziging 
voorziet. 
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Figuur 5: Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
Bron: www.ruimtelijkeordening.be 
 
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur maakt Hemiksem deel uit van het waterfront, dat zich 
van Antwerpen tot Willebroek uitstrekt langsheen de Schelde en de Rupel.  
 
3.4 Bijzonder beschermde gebieden op vlak van natuur 
 
Op +/- 275 m ten zuiden van de uiterste grens van het plangebied bevindt zich het VEN-gebied; 
‘Het Kleidaal’ (vastgesteld op 18/07/2003). 
Het meest nabij gelegen habitatrichtlijngebied (SBZ-H) is het ‘Schelde en Durmeëstuarium van 
de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006) en bevindt zich op ruim 1 kilometer van het plan-
gebied. 
 
3.5 Beschermd erfgoed 
 
In het plangebied zijn volgende bouwwerken opgenomen in de atlas van het bouwkundig erf-
goed: 
 Valckenisse hoeve  

 
Grenzend aan het plangebied zijn volgende bouwwerken opgenomen in de atlas van het bouw-
kundig erfgoed: 
 Monnikenhof 

 
Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan het beschermde dorpsgezicht (0A 002359), het kas-
teel van Hemiksem. Het kasteelpark, de XVIII eeuwse bijgebouwen en het hoevecomplex beho-
ren hier ook toe. 
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Figuur 6: Beschermde dorpsgezichten 
Bron: NGI - AGIV 

 

 
Het beschermde landschap ‘Omgeving kasteel Cleydael’ (OA001095) bevindt zich op ongeveer 
800 m, ten zuiden van het plangebied. 
Er bevinden zich verder geen beschermd stads- of dorpszicht in de omgeving. 
 
In het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari 
2004 is een kader gecreëerd om erfgoedlandschappen aan te duiden in ruimtelijke uitvoerings-
plannen. Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de meest waardevolle 
landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen (naast 
landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt. De ankerplaatsen werden ge-
ïnventariseerd in de landschapsatlas. De aanduiding van ankerplaatsen gebeurt in 2 stappen: 
een voorlopige en een definitieve aanduiding. Na de definitieve aanduiding geldt voor de admi-
nistratieve overheden de zorgplicht (cf. art.26 en art.29 van het decreet van 16 april 1996 be-
treffende de landschapszorg). 
 
 Inventarisatie in landschapsatlas:  

 Relictzone: het zuidelijk deel van het plangebied, ten zuiden van de Monnikenhoflaan be-
hoorrt tot de relictzone ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’ R10082 

 Ankerplaats: het zuidelijk deel van het plangebied, ten zuiden van de Monnikenhoflaan 
behoort tot de ankerplaats ‘domeinen Klaverblad en Cleydael en kasteel Hemiksem’ 

 Voorlopige of definitieve aanduiding van ankerplaatsen: geen 
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Figuur 7: Landschapsatlas 
Bron: NGI - AGIV 

 

 
 
3.6 Rooilijn- en onteigeningsplannen 
 
type plan goedkeuring status  
Rooilijnplan wijk Hoofdbos KB 1/9/1955 uitgevoerd, behalve verbinding 

tussen Monnikenhoflaan en As-
sestraat* 

Onteigeningsplan wijk Hoofdbos KB 14/9/1955 

Onteigenings- en rooilijnplan 
Tuitboslei 

KB 25/1/1961 uitgevoerd  

Rooilijnplan Heiligstraat KB 21/6/1961 uitgevoerd 
Tabel 1: Overzicht rooilijn- en onteigeningsplannen 
 
* Het rooilijn- en onteigeningsplan dient opgeheven te worden via de procedure bepaald in het 
rooilijnendecreet. 
 
3.7 Verkavelingen 
 
Verkavelingnr Goedkeuringsdatum 
043/016 26/08/1967 
043/016(2) 30/03/1993 
043/028 13/09/1976 
043/031 10/03/1980 
043/031(2) 25/08/1986 
043/031(3) 29/06/1987 
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4 RELATIE MET HET GEMEENTELIJK 
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de ruimtelijke structuur van Hemiksem opge-
deeld in 4 deelruimten: de Scheldestrook, de multifunctionele strook, de woonstrook en de 
groene strook. Het plangebied ligt in de deelruimte woonstrook en grenst in het zuiden aan de 
deelruimte Groene strook die deel uitmaakt van een bovenlokale groene vinger. 
 
De gemeente wenst aan de kerk en het oude gemeentehuis een centrumgebied uit te bouwen. 
Dit gebied, Hemiksem-Dorp, wordt als stimuleringsgebied voor kleinhandel aangeduid. De ont-
wikkeling van centrumondersteunende functies zoals kleinhandel, socio-culturele functies en 
maatschappelijke voorzieningen wordt dan ook op deze plek gebundeld. In het plangebied is 
kleinhandel als nevenbestemming bij de woningen (zone 2 tem 7 en 9) toegestaan. Het is im-
mers de bedoeling om aanvullend op het kernwinkelgebied (stimuleringsgebied voor kleinhan-
del rond de gemeenteplaats en de Lindelei) op buurtniveau kleinschalige kleinhandel (b.v. bak-
ker, buurtwinkel,…) toe te staan om de leefbaarheid van de wijk te versterken en de mobiliteit te 
beperken. Dit naar analogie met andere RUPs voor woongebieden (bv RUP Varenvelden). Om 
de schaal te beperken is kleinhandel er enkel toegestaan op het gelijkvloers. 
Buurtoverschrijdende kleinhandel moet in Hemiksem-Dorp worden gelokaliseerd. De omgeving 
van de Gemeenteplaats is tevens een toeristisch-recreatief knooppunt van gemeentelijk belang. 
 
 
Deelruimte Woonstrook 
Het volledige plangebied behoort tot het kerngebied wonen. In het kerngebied wonen wordt een 
beleid vooropgesteld dat aansluit bij de ligging in het stedelijk gebied (minimale dichtheid van 
25 woningen per ha). Er wordt gestreefd naar hoogwaardige woonomgevingen met voldoende 
openbare ruimte, zowel verharde als groene ruimten. 
 
In het RUP wordt ervoor geopteerd om de dichtheid van bestaande woonwijken (met een dicht-
heid die lager ligt dan 25 woningen per ha) niet op te trekken en, naar analogie met het RUP 
Varenvelden, bestaande eengezinswoningen te behouden. Het is immers gelet op de eigenheid 
van de wijk en het typische, groene karakter niet wenselijk dat eengezinswoningen worden om-
gevormd tot meergezinswoningen. Dit zou de bebouwingsstructuur te sterk wijzigen en/of de 
verharding van groene tuinen, rekening houdend met de parkeerverordening, in de hand wer-
ken.  
Het nog niet bebouwde woongebied in de Monnikenhoflaan, wordt als projectzone aangeduid. 
Om de visuele relatie met het achterliggende parkgebied en kasteeldomein (beschermd dorps-
gezicht) te behouden wordt geopteerd voor een typologie met kleine appartementsgebouwen 
die op voldoende afstand van elkaar worden ingeplant zodat het groen tot aan de Monnikenhof-
laan kan doordringen. De dichtheid van deze invulling ligt ongeveer op 25 à 30 woningen per 
ha.  
 
De laatste binnengebieden worden ontwikkeld met de nodige publieke ruimte (speelpleintjes, 
parkjes,…) die het bindweefsel vormen tussen de verschillende wijken. De wijken rond de Be-
goniaweg en rond de Hoofdboslaan worden gescheiden van elkaar door de reservatiestrook. 
De reservatiestrook wordt ingevuld met een gedifferentieerde woningtypologie met groene cor-
ridor (zie RUP Varenvelden). 
 
De gemeente wenst vijf speelpleintjes te realiseren, verspreid in de gemeente (aangeduid als 
knooppunt openbare ruimte): de open ruimte aan de gemeentelijke kleuterschool (Landbouw-
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weg) is hier één van. Openbare ruimte vormt het visitekaartje van de gemeente en geeft naast 
de concrete mogelijkheden voor recreatie voornamelijk een belangrijk psychologisch recreatief 
beeld van de gemeente. De voortdurende aandacht naar inrichting of herinrichting van openba-
re ruimte, daar waar de potentie zich stelt, is fundamenteel voor de creatie van een aangename 
woongemeente.  
 

  
Figuur 8: Bestaande en gewenste nederzettingsstructuur 
Bron: GRS Hemiksem 
 
Deelruimte groene strook 
Een sterke groenstructuur is essentieel voor de leefbaarheid van het sterk verstedelijkte Hemik-
sem. Dit betekent dat naast het behoud en de versterking van natuurwaarden, voldoende aan-
dacht moet gegeven worden aan het recreatief medegebruik (toegankelijkheid) van groenge-
bieden. De woongebieden kunnen door middel van recreatieve routes op de groene strook die 
overgaat in de groene vinger tussen Hemiksem en Aartselaar aangesloten worden. De groene 
vinger is op het grondgebied van Hemiksem bijna volledig in private handen. 
 
4.1.1 Doelstellingen van het RUP 
 
De hoofddoelstellingen van het RUP kunnen als volgt samengevat worden: 
 Het behoud van de samenhang en ruimtelijke kwaliteiten van de wijk. Hiervoor moeten in-

richtingsvoorschriften uitgewerkt worden die een antwoord bieden aan de actuele woonbe-
hoeften, met respect voor de intrinsieke kwaliteiten van het gebied. 

 Het ruimtelijk vertalen van de selectie van de omgeving van de gemeentelijke kleuterschool 
als knooppunt openbare ruimte. 

 Het geven van een ruimtelijke visie en voorschriften op de bebouwingsmogelijkheden van 
de onbebouwde open ruimte aan de zuidzijde van Monnikenhoflaan. 

 Het vrijwaren en creëren van trage doorsteken en visuele relaties met het oostelijke open 
ruimte gebied. 
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5 VISIE OP HET PLANGEBIED 

5.1 Ruimtelijke visie en concepten 
 
De visie wordt opgebouwd aan de hand van onderstaande concepten. 
 

 

DEELGEBIEDEN 
 
Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden met een 
verschillend karakter. De eigenheid van elke deelzone 
wordt verder versterkt. 
 
 Het westelijk deel (omgeving Heiligstraat) sluit aan bij 

het bebouwd weefsel. 
 
 De omgeving van de Hoofdboslaan en Monnikenhof-

laan onderscheidt zich door haar groen, rustig en re-
sidentieel karakter. 

 
 In het zuiden dringt de parkstructuur die zich rond het 

kasteel van Hemiksem bevindt, binnen in het plange-
bied 

 

GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN SPECIFIEKE 
VOORZIENINGEN 
 
Het plangebied heeft als hoofdfunctie wonen. Enkele 
specifieke voorzieningen worden uitgebouwd om het 
centrum te versterken.  
 
Het karakter en de rol van deze functies verschilt naar 
gelang hun ligging (kleuterschool met ingetogen sfeer in 
binnengebied, educatieve functie gericht op de open 
ruimte, …) 
 

 

PUBLIEK GROEN 
 
De open ruimte wordt gevrijwaard en versterkt. 
 
Het bestaande binnengebied aan de gemeentelijke kleu-
terschool wordt als buurtpark versterkt. 
 
In de omgeving van het kasteeldomein van Hemiksem 
wordt de zichtrelatie op het bebost massief gevrijwaard; 
waar mogelijk wordt recreatief medegebruik gestimu-
leerd.  
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5.2 Uitwerking per deelgebied 
 
5.2.1 Gesloten en gegroepeerde bebouwing Heiligstraat en Tuitboslei (zone 2,3, 7) 
 
Door het toegelaten gabarit vast te leggen wordt gestreefd naar eenheid en samenhang. Een 
vaste voorbouwlijn zorgt ervoor dat ook op het vlak van inplanting meer duidelijkheid en sa-
menhang ontstaat. De voorschriften in de Heiligstraat zijn gelijkaardig aan deze voor de overzij-
de van de straat (zie RUP Varenvelden). 
 
Om de parkeerbehoefte van aaneengesloten woningen op te vangen worden nabijgelegen be-
staande garages (zone 10) bestendigd in het RUP.  
 
Bijkomende appartementen worden niet toegelaten; enkel bestaande appartementen worden 
bestendigd. 
 
5.2.2 Wijk Kleine Landeigendommen in Hoofdboslaan en omgeving (zone 5 en 6) 
 
Deze zone omvat een planmatig aangelegde wijk met huizen gebouwd door de Maatschappij 
van de Kleine Landeigendommen. Oorspronkelijk kenmerkte deze wijk zich door een sterke 
eenheid en identiteit en een kleinschalig landelijk karakter.  
 
In het RUP wordt een kader gecreëerd dat toelaat dat de (oorspronkelijk kleine) woningen op-
gericht door de Kleine Landeigendommen ingrijpend kunnen worden verbouwd en uitgebreid. 
Het is echter belangrijk om de nodige identiteit en samenhang te bewaren en het groene karak-
ter van de percelen niet verloren te laten gaan. Dit gebeurt door in art 5.4 en art 6.4 op te leg-
gen dat de herkenbaarheid van oorspronkelijk bouwvolume bewaard moet blijven: dit heeft be-
trekking op verbouwingen, maar niet op herbouw of nieuwbouw: dit wordt gespecificeerd. Bij 
herbouw of nieuwbouw zijn de overige artikels wel van toepassing. 
 
Bedoeling van het RUP is om het verder verdwijnen van de kenmerken van de wijk een halt toe 
te roepen en in de mate van het mogelijke ze terug te herstellen. Hierbij wordt evenwel rekening 
gehouden met het feit dat de woningen zeer klein zijn (grondoppervlakte ong. 7 x 7 m) en niet 
meer beantwoorden aan de hedendaagse woonnormen wat trouwens geleid heeft tot onge-
structureerde uitbereidingen en verbouwingen. Er zijn oorspronkelijk 2 type woningen: open en 
halfopen bebouwingen. De voorschriften van het RUP moeten dus de hedendaagse woonwen-
sen verzoenen met het harmonieuze tuinwijkkarakter van de wijk: 
 een voorbouwlijn zorgt voor een bouwvrije voortuinstrook van minstens 5 of waar mogelijk 8 

meter die het groene straatbeeld ondersteunt 
 bouwstrook hoofdgebouw:  

 er wordt een bouwstrook gedefinieerd waarbinnen uitbreidingen en aanbouwen kunnen 
worden gerealiseerd;  

 de grondoppervlakte is max. 150 m²; de precieze afmetingen zijn afhankelijk van de per-
ceelsconfiguratie. Voor ondiepe, brede percelen is het aangewezen om hoofdzakelijk in 
de breedte uit te breiden; op diepere percelen kan in de diepte uitgebreid worden. 

 tuinzone:  
 achter de woning min. 10 m bouwvrije tuinzone 
 naast de woning min. 5 m bouwvrije tuinzone;  

 bijgebouwen: niet in bouwvrije zones; enkel bij smalle percelen (perceelsbreedte  20 m) is 
het toegelaten om in de 5 m brede zijtuinstrook een bijgebouw op te richten 

 materialen en kleur: in functie van de eenheid in de wijk wordt het toegelaten kleurenpalet 
voor de gevel beperkt tot wit en witte tinten. Hoewel het oorspronkelijk ontwerp diverse ge-
veltinten voorzag, hebben in de loop van de tijd de meeste woningen een witte kleur gekre-
gen . De woningen in witte tinten zorgen voor een sterke eenheid en samenhang: het is de 
bedoeling dat alle constructies die zich in de zone voor het hoofdgebouw bevinden uit witte 
tinten bestaan. Constructies in afwijkende materialen (bv serres in glas en houten tuinhuis-
jes) kunnen niet naast het hoofdgebouw, maar wel achter de achtergevel worden ingeplant. 
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Wat betreft materiaalkeuze voor het zadeldak zijn enkel dezelfde rode en zwarte pannen 
toegestaan. 

 specifieke inrichtingsvoorschriften voor dakkapellen 
 
Verbouwen, uitbreiden en herbouwen van het hoofdgebouw 
 
In art 5.6 en art 6.6 wordt de bouwstrook voor het hoofdgebouw vastgelegd: dit is de contour 
waarbinnen het hoofdgebouw mag worden verbouwd, herbouwd en uitgebreid. De bouwstrook 
ligt op 5 m van de zijdelingse perceelsgrenzen. Voor percelen met een specifieke configuratie 
(b.v. bepaalde hoekpercelen) kan een uitbreiding van het hoofdgebouw tot op minder dan 5 m 
van de perceelsgrens worden opgericht b.v. een uitbouw van 3,5 m hoog die zich op min. 3,5 m 
van de perceelsgrens bevindt.  
 
Om het perceel voldoende groen te houden wordt een voorbouwlijn opgelegd (voortuin), wordt 
een minimale tuindiepte achter het hoofdgebouw opgelegd van 10 m (achtertuin) en wordt een 
bouwvrije zijtuinstrook van 5 m opgelegd. Voor hoekpercelen geldt een bijzondere benadering: 
ze hebben cf de definitie meestal geen achtertuin, maar enkel een voortuin en zijtuinen: dit be-
tekent dat er langs alle zijden een minimum 5 meter moet worden gevrijwaard en er gestreefd 
moet worden naar een zo kwalitatief mogelijke tuinzone. 
 

 

 

 
 

 

halfopen bebouwing: voor- en achter-
gevel 

visie bouwstrook hoofdgebouw 

 

 

 
open bebouwing: voorgevel visie bouwstrook hoofdgebouw 
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Bijgebouwen (garage, serre en/of bergplaats) 
 
Bij elke woning kunnen één of meerdere bijgebouwen (garage, serre en/of bergplaats) worden 
geplaatst.  
 De oppervlakte van bijgebouwen die zich in de zone voor het hoofdgebouw bevinden (bv 

garages geïntegreerd in de woning) wordt meegerekend in de bruto-vloeroppervlakte van 
het hoofdgebouw (max. 150 m²).  

 De (gezamenlijke) oppervlakte van bijgebouwen die zich buiten de bouwstrook van het 
hoofdgebouw bevinden is maximum 40 m²: art 5.5.2 en art 6.5.2 worden in die zin bijge-
werkt.  

 
De mogelijke inplanting van bijgebouwen is steeds afhankelijk van de perceelsconfiguratie. 
Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven voor verschillende situaties. Voor elk perceel 
zal steeds gezocht moeten worden naar een optimale inplanting. 
 

 

 
Voorbeeld 1: smal en diep 
perceel met carport in 5 m-
brede zijtuinstrook en bij-
gebouw (serre,…) op meer 
dan 10 m van achtergevel 
 

Voorbeeld 2: breed en 
ondiep perceel met gara-
ge geïntegreerd in het 
hoofdgebouw en bijge-
bouw in achtertuin (naast 
de achtergevel)  

Voorbeeld 3: carport in 
5m-brede zijtuinstrook 
en bijgebouw achter-
aan 

Voorbeeld 4: garage 
naast woning en bijge-
bouw in de achtertuin op 
meer dan 10 m van de 
achtergevel 

 
Op te vermijden dat op smalle percelen (  20 m) de garage achteraan moet worden geplaatst 
(met bijkomende verharding en versnippering van de tuin tot gevolg) is het volgens art 5.8 en 
6.8 toegestaan om in de zijtuinstrook van 5m naast het hoofdgebouw nog een carport te plaat-
sen die minstens 5 m terugspringt tov de voorbouwlijn. Voor dergelijke carport is het voorschrift 
mbt materiaal- en kleurgebruik (witte gevelsteen of witte gevelbepleistering) niet van toepas-
sing. 
 
Voor bestaande bijgebouwen die niet voldoen aan de voorschriften (b.v. in 10 m bouwvrije 
tuinzone achter de achtergevel) gelden overgangsbepalingen: er kunnen onderhouds- en in-
standhoudingswerken gebeuren, maar ze kunnen niet worden herbouwd en uitgebreid. De oor-
spronkelijke inplanting van bijgebouwen op beperkte afstand van de achtergevel geeft immers 
slechts een beperkte relatie tussen tuin en woning.  
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Voor de inplanting van bijgebouwen op hoekpercelen moet rekening gehouden worden met het 
feit dat deze cf de definitie meestal geen achtertuin, maar enkel voor- en zijtuinen hebben: dit 
betekent dat er langs alle zijden een minimum 5 meter moet worden gevrijwaard. 
  

 
 
 
 
 
5.2.3 Gemeenteschool met park (zone 15) 
 
In deze zone bevindt zich een gemeentelijke kleuterschool. Aan de school worden beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden gegeven in functie van de verwachte bevolkingstoename door nabij-
gelegen woonontwikkelingen ten westen van de Heiligstraat. De bouwhoogte wordt beperkt en 
inrichtingsvoorschriften worden opgenomen in functie van privacy en lichtinval ten opzichte van 
de omliggende tuinen. 
 
Naast gemeenschapsvoorzieningen (behoud en uitbreiding van de school) heeft de zone ook 
een functie als buurtpark voor de omliggende woonwijk. Het groen karakter van het binnenge-
bied moet behouden en versterkt worden door een inrichting als buurtpark. Tevens zijn er socia-
le en recreatieve voorzieningen op schaal van de buurt toegelaten (b.v. buurtlokalen, speeltoe-
stellen,…). 
 
 
5.2.4 Vrije basisschool en verenigingen (zone 14) 
 
In deze zone is herbouw van de bestaande bebouwing mogelijk. Momenteel is ongeveer 70% 
van het gebied bebouwd en verhard. Om efficiënt ruimtegebruik te stimuleren wordt dit aandeel 
behouden: dit betekent dat een herstructurering van de bebouwing en verharding(speelplaats) 
mogelijk is zolang de footprint niet toeneemt. Het aandeel groen wordt hierdoor behouden. 
 
Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen is het belangrijk dat de aanvrager aantoont 
dat de impact van de gemeenschapsvoorzieningen de draagkracht van de omgeving niet over-
schrijdt en dat de relatie met de aanpalende woonfuncties wordt gehandhaafd. 
 
 
5.2.5 Hoeve (zone 8) 
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De hoeve dient behouden te blijven als relict. Het patrimonium kan gebruikt worden voor wonen 
en met het wonen verweefbare functies zoals socioculturele voorzieningen, recreatieve voor-
zieningen, gemeenschapsvoorzieningen, agrarische en para-agrarische activiteiten, kantoren 
en dienstverlening en toeristische logies( met maximaal acht tijdelijke verblijfsgelegenheden). 
De ruimtelijke samenhang en de draagkracht van het gebied moeten wel steeds gerespecteerd 
worden.  
 
Verder is het van belang dat de typologische kenmerken (dakvorm, kleurgebruik,…) van de be-
bouwing gerespecteerd wordt en ingepast wordt in de omgeving. 
 
5.2.6 Projectzone woonontwikkeling Monnikenhoflaan (Zone 9) 
 
De invulling van het gebied wordt opgevat als een duurzaam woonproject met behoud van het 
groene karakter van de zone. Belangrijk in deze zone is de historische dreef die als een ruimte-
lijk structurerend element bewaard dient te blijven. Tevens moet een niet bebouwde zone in het 
verlengde van de Monnikenhoflaan ervoor zorgen dat de zichtrelatie met de groene parkzone 
rond het kasteel van Hemiksem behouden blijft.  
 
De grondoppervlakte van de bouwvolumes wordt beperkt om de continuïteit van de open groe-
ne ruimte te garanderen . Om het energieverbruik te beperken is het belangrijk om een zorgvul-
dige inplanting van de woningen na te streven met een gunstige oriëntatie ten opzichte van de 
zon. Inkijk en schaduwwerking ten opzichte van de aanpalende bouwvolumes moet zo veel 
mogelijk vermeden worden.  
 
Er wordt geopteerd voor een bebouwingstypologie waarbij een stedelijke dichtheid kan worden 
gehaald (25 woningen per ha), maar tevens de relatie met het achterliggende groengebied niet 
volledig verdwijnt. 
 
Onderstaande indicatieve inrichtingsschets toont aan dat de projectzone op een kwalitatieve 
manier kan worden ingevuld rekening houdend met de opgelegde voorschriften. 
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6 DECRETALE BEPALINGEN 

6.1 Onderzoek tot m.e.r. 
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het kader voor het toekennen van stedenbouwkundige ver-
gunningen. Het RUP valt dus onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd 
in het Decreet houdende de Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). 
 
De project-m.e.r.-plicht wordt afgetoetst op basis van het besluit van de Vlaamse regering hou-
dende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapporta-
ge, meer bepaald de bijlagen 1 en 2 aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 decem-
ber 2004. De activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP zullen kunnen gereali-
seerd worden vallen hier niet onder. 
 
Op het grondgebied van de gemeente Hemiksem zijn geen speciale beschermingszones aan-
wezig. In het onderzoek tot m.e.r. werd aangetoond dat de realisatie van het plan geen beteke-
nisvolle effecten zal hebben op de speciale beschermingszone waardoor een passende beoor-
deling niet nodig is 
 
Hieruit concluderen we dat het plan niet ‘van rechtswege’ plan-MER plichtig is. Het RUP komt 
dus in aanmerking voor een onderzoek tot de milieueffectenrapportage. Overeenkomstig artikel 
4.2.6 §1 van het planMER-decreet werd een onderzoek tot m.e.r. of ‘screening’ ingediend ten-
einde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van een planMER. 
 
Het screeningsdossier bevat informatie over het voorgenomen plan en bespreekt de relevante 
milieudisciplines. Er kan in het algemeen gesteld worden dat het realiseren van de doelstellin-
gen van het RUP geen aanzienlijke milieueffecten zal teweeg brengen. 
 
De Dienst MER concludeert dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen 
en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De beslissing van de dienst Mer is gevoegd 
in bijlage. 
 
6.2 Watertoets 
 
Onderstaande tabel geeft de situering van het plangebied weer voor alle watertoetskaarten 
(bron: www.agiv.be ):  
 
 
Type kaart Conclusie 
Hellingenkaart Hoofdzakelijk 0,5 – 5 % 
Erosiegevoelige gebieden Niet erosiegevoelig 
Winterbed  Niet gelegen in omgeving van winterbedding  
Overstromingsgevoelige gebieden Niet overstromingsgevoelig gebied 
Infiltratiegevoelige bodems infiltratiegevoelig 
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Weinig gevoelig (type 3) tot matig gevoelig (type 2) 
Tabel 2: Samenvatting watertoetskaarten 
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Legende 

 

 

Figuur 9: Situering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden (watertoetskaart) 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt tevens dat in het plangebied geen waterlopen aanwezig zijn. In 
het oosten grenst het plangebied aan een niet geklasseerde waterloop.  
 
De gemeente is gelegen in het Beneden-Scheldebekken. Effectief overstromingsgevoelige ge-
bieden zijn voornamelijk gelegen in de vallei van de Benedenvliet/Bovenvliet. De Schelde en 
linkeroever van de Schelde is eveneens aangegeven als effectief overstromingsgevoelig. De 
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden situeren zich voornamelijk in het westelijk deel van 
de gemeente, ten westen van de N 148, waar verschillende gebieden zijn aangegeven.  
 
Het plangebied is niet mogelijk en effectief overstromingsgevoelig, maar is wel infiltratiegevoelig 
In de infiltratiegevoelige gebieden kan geïnfiltreerd worden bvb. door het voorzien van water-
doorlatende verharding. 
 
Het RUP voorziet niet in een significante uitbreiding van de bebouwde of verharde oppervlakte.  
 
Volgende planelementen kunnen leiden tot een gewijzigde afstroomhoeveelheid: 
 Voor de ontwikkeling van gegroepeerde woningbouw in de onbebouwde zone langs de 

Monnikenhoflaan (zone 9) worden maximale bebouwbare oppervlakte opgelegd en wordt 
het aantal bovengrondse parkeerplaatsen beperkt; verhardingen moeten bestaan uit water-
doorlatende materialen; platte daken moeten voor min 50% worden ingericht als groendak 
-> beperkte toename verharde en bebouwde oppervlakte 

 Bijkomende verharding in functie van opritten en parkeerplaatsen wordt beperkt tot het strikt 
noodzakelijke.  
-> zeer beperkte toename verharde en bebouwde oppervlakte 

 
Op korte termijn is een toename van de verharde en bebouwde oppervlakte mogelijk: door het 
toepassen van de nodige milderende maatregelen (toepassen van waterdoorlatende verhardin-
gen) is de impact hiervan echter zeer gering. Tevens blijft de stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwater onverminderd van kracht.  
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Naar regenwater toe voorziet het RUP het maximale herbruik van regenwater, maximale infiltra-
tie, het gebruik van waterdoorlatende verharding en de mogelijkheid tot aanleg van groendaken. 
Deze maatregelen hebben een gunstig effect op de waterkwantiteit. 
 
 

 
Figuur 10: Zoneringsplan VMM 
Bron: geoloket.vmm.be 
 
Voor wat de maatregelen naar waterkwaliteit (aansluitingen afvalwater) toe betreft kan verwe-
zen worden naar het zoneringsplan (geoloket.vmm.be). Het volledige plangebied behoort tot het 
centraal gebied. Woningen die deel uitmaken van het centraal gebied zijn reeds aangesloten op 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie (via bestaande rioleringen).  
 
Conclusie  
Er kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van het plan conform de 
bepalingen inzake integraal waterbeheer beperkt is. 
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6.3 Op te heffen bepalingen 
 
6.3.1 Gewestplanvoorschriften 
 
Volgende voorschriften voor woongebieden en parkgebieden, vastgelegd bij koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen worden in het plangebied opgeheven: 

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

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

 
 
6.3.2 Verkavelingen 
 
Binnen het plangebied worden volgende verkavelingen met hun bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften opgeheven: 

 Verkaveling nr. 043/016, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
in zitting van 26/08/1967.  

 Verkaveling nr. 043/016(2), goedgekeurd door het college van burgemeester en schepe-
nen in zitting van 30/03/1993.  

 Verkaveling nr. 043/028, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
in zitting van 13/09/1976. 

 Verkaveling nr. 043/031, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
in zitting van 10/03/1980. 

 Verkaveling nr. 043/031(2), goedgekeurd door het college van burgemeester en schepe-
nen in zitting van 25/08/1986. 

 Verkaveling nr. 043/031(3), goedgekeurd door het college van burgemeester en schepe-
nen in zitting van 29/06/1987. 

 
 
6.4 Register van planbaten, planschade en gebruikerscompensatie 
 
Het “register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of 
gebruikersschade op van toepassing kan zijn” (kortweg “grafisch register”) is in essentie het 
resultaat van een geografische overlay tussen de bestaande juridische toestand en het nieuwe 
plan. 
 
Bestemmingen worden opgedeeld in categorieën van gebiedsaanduiding. Deze categorieën 
worden dan ook gebruikt voor het grafisch register. 
  
Planbaten zijn ten laste van de eigenaar indien de bestemmingscategorie wordt gewijzigd. 
Er bestaat een overzicht van overgangen tussen categorieën / subcategorieën die aanleiding 
geven tot planbaten (cfr. art. 2.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 
 Art 1-10: woongebied (=bestemmingscatogorie wonen) -> wonen: geen planbaten 
 Art 9: parkgebied (=bestemmingscatogorie overig groen) -> wonen: mogelijk planbaten 
 Art 11: parkgebied (=bestemmingscatogorie overig groen) -> overig groen: geen planbaten 
 Art 12-13: woongebied (=bestemmingscatogorie wonen) -> lijninfrastructuur: geen planbaten 
 Art 14-15: woongebied (=bestemmingscatogorie wonen) -> gemeenschaps- en nutsvoorzie-

ningen: geen planbaten 
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Voor planschade is niet eenduidig gekoppeld aan de bestemmingswijziging. Planschade ten 
laste van de gemeente (opsteller RUP) kan opgelegd worden indien het niet meer mogelijk om 
een perceel te bebouwen of verkavelen en indien voldaan is aan volgende criteria 
 Gelegen langs uitgeruste weg 
 Perceel is vanuit stedenbouwkundig en bouwtechnisch oogpunt geschikt om te bebouwen 
 Momenteel bebouwbaar volgend vigerend bestemmingsplan 
 Enkel eerste 50 m vanaf rooilijn komt in aanmerking 

 
De rechter doet hierover uitspraak. 
 
Een RUP kan aanleiding geven tot een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften in-
dien een agraririsch gebied of zone die onder de categorie landbouw valt: 
 Een overdruk wordt aangebracht die beschermingsvoorschriften betreffende inrichting en 

beheer oplegt die meer beperkingen op het vlak van de economische aanwending van de 
grond oplegt dan redelijkerwijs voorzien bij gronden in landbouwgebied; 

 Het gaat om een overdruk ‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde’, ‘overstromingsgebied’, 
‘reservaat’ of ‘valleigebied’ 

 

Zone Gewestplan RUP Planbaten Planschade Compensa-
tie 

 Bestem-
ming 

Gebieds-
categorie 

Gebieds-
categorie    

Art 1-8 woongebied wonen wonen geen geen geen 

Art 9 woongebied wonen wonen geen geen (1) geen 

 parkgebied overig groen wonen X   

Art 10 woongebied wonen wonen geen geen (2)  

Art 11 parkgebied overig groen overig groen geen  geen 

 woongebied wonen overig groen  X  

Art 12-13 woongebied wonen lijninfrastructuur geen bouwvrij (3) geen 

Art 14-15 woongebied wonen gemeenschaps- 
en nutsvoorzie-

ningen 

geen geen geen 

 
Opmerkingen:   

(1) 
 in de projectzone Monnikkenhoflaan (art 9) wordt een bouwverbod opgelegd rond de 

bestaande dreef, maar dit leidt er niet toe dat bebouwbare percelen volledig onbe-
bouwbaar worden 

(2) 
 de zone voor garages (art 10) kunnen geen woningen worden opgericht; enkel de 

toegang tot de garages is gelegen langs een uitgeruste weg, maar is omwille van de 
breedte niet bebouwbaar; 

(3) 
 in de zone voor wegenis (art 11) zit het bestaande (niet bebouwbare openbaar do-

mein); enkel ter hoogte van zone 7.1 wordt hiervan afgeweken: dit leidt er echter niet 
toe dat het perceel onbebouwbaar is 

 de doorsteken voor langzaam verkeer (art 12) zijn bestaande doorsteken die boven-
dien niet bebouwbaar zijn 
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Conclusie 
Hieronder staat een indicatief register van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 
doorgevoerd die mogelijk aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbaten-
heffing of een compensatie cf. het grond en pandenbeleid: 
 

(deel v.) 
perceel 

Bestaande  
bestemming 

Nieuwe  
bestemming 

Plan-
schade 

Plan-
baten 

Com-
pensatie 

184 C2 parkgebied 
(cat overig 
groen) 

Art 5: zone voor ééngezinswoningen in 
halfopen bebouwing met tuinkarakter  
(cat. wonen) 

 X  

184 X2 parkgebied 
(cat overig 
groen) 

Art 4: zone voor ééngezinswoningen in 
open of halfopen bebouwing 
(cat. wonen) 

 X  

185 S  X  

185 P  X  

185 M  X  

185 N parkgebied 
(cat overig 
groen) 

Art 4 + art 9  
(cat. wonen) 

 X  

185 L parkgebied 
(cat overig 
groen) 

Art 9: projectzone Monnikenhoflaan  X  

156 B  X  

156 C  X  

155 X  X  

144 C  X  

144 D  X  

141 E  X  

143 B  X  

143 C  X  

172 K woongebied 
(cat. wonen) 

Art 11: zone voor park X   

188 C X   

188 D X   
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Figuur 11: Bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot planbaten / planschade  

DISCLAIMER  

Dit plan is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een plan-
schadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.  

1. De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.  

2. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening.  

3. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

4. De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststel-
ling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienst-
baarheden tot openbaar nut.  

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

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

Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgeno-
men. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan geraad-
pleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan 
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm "gebruikerscompensatie".  
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Bijlage: beslissing dienst Mer 






