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Dit plan is van toepassing op delen van de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden 
(provincie Antwerpen) en Zemst (provincies Vlaams-Brabant).   
 
 
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omvat het MB en 3 bijlagen: 
1) verordenend grafisch plan (bijlage I) 
2) voorschriften (bijlage II) 
3) toelichtingsnota met 4 kaarten (bijlage III).  
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DEEL 1 - Decretaal kader 
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1 In deze tekst wordt met het decreet op de ruimtelijke ordening bedoeld: decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening (B.S. 8.6.1999), met zijn wijzigingen.  De volledige teksten van de decreten zijn raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeordening.be . 
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DEEL 2 - Ruimtelijk kader: 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  
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DEEL 3 - Voorafgaand onderzoek en overleg: 
Resultaten van het afbakeningsproces 

A Opzet van het overleg tijdens het afbakeningsproces 

Het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Mechelen is in februari 1998 gestart1.  Ter 
ondersteuning van dit proces en het uitwerken van een voorstel van afbakening heeft de administratie een 
opdracht toegewezen aan Studiegroep Omgeving c.v.b.a..  Delen van de opdracht werden door de studiegroep 
uitbesteed aan de K.U. Leuven en het Centrum voor Overheidscommunicatie CIBE.   
Het afbakeningsproces is verlopen volgens de stappen die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen2 
werden voorzien.  Het werd gevoerd in nauwe samenwerking tussen de drie bestuursniveaus, met name 
het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, 
Bonheiden, Zemst en Willebroek, en in overleg met de betrokken overheidssectoren en met de 
verschillende maatschappelijke groepen en geledingen.   
De samenwerking werd gestructureerd in verschillende overlegorganen: het projectteam, de ambtelijke 
werkgroep en de stuurgroep.   
1. In het projectteam zetelden de opdrachthouder, een communicatieverantwoordelijke en 

vertegenwoordigers van de administratie bevoegd voor ruimtelijke ordening op de drie 
bestuursniveaus (gewest, provincie, gemeente).  Wanneer nodig werden de burgemeester en 
schepenen uitgenodigd tot een uitgebreid projectteam.   

2. In de ambtelijk werkgroep zetelden naast de opdrachthouder en de communicatieverantwoordelijke, 
ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke ordening en andere beleidsdomeinen van de drie 
bestuursniveaus.   

3. De deelnemers aan de stuurgroep waren beleidsvertegenwoordigers (ambtelijk en politiek) van de drie 
bestuursniveaus en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, aangevuld met de leden van 
het projectteam.   

De verschillende overlegorganen werden samengesteld op voorstel van AROHM, de gemeentebesturen 
van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en het provinciebestuur van Antwerpen.  Ze kwamen ongeveer 
maandelijks samen.  Daarnaast werd via een dagelijks bestuur de opdracht van nabij opgevolgd.  Wanneer 
nodig werd bilateraal overleg gepleegd met betrokken partners of  werd een hoorzitting voor de bevolking 
gehouden.   
Het resultaat van het afbakeningsproces is het afbakeningsvoorstel van juli 2002.  Dit 
afbakeningsvoorstel vormt de basis voor het afbakeningsplan voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen.  
De betrokken gemeenteraden hebben hun standpunt gegeven over dit eindrapport.  Het rapport is te 
raadplegen op www.ruimtelijkeordening.be.  De belangrijkste opties worden in voorliggende nota over-
genomen.   

B Overzicht van het gevoerde planproces en onderzoek 

Het voorbereidend onderzoek is gebeurd in een aantal (soms gelijklopende) stappen, m.n.: 
Stap 1: Opstart van het proces aan de hand van de procesnota, opgemaakt in februari 1998.  
Stap 2: Positioneren van het stedelijk gebied in de bestaande en gewenste ruimtelijke structuur van 
Vlaanderen. Afgerond met een startnota in juni 1998. Een nieuwsbrief met stand van zaken over het 
afbakeningsproces werd verspreid onder de bevolking in oktober 1998.  
Stap 3: Opstellen bestaande ruimtelijke structuur, afgerond in maart 1999. 
Stap 4: Onderzoek naar de sectorale aspecten, ruimtelijke potenties en analyse van de bestaande toestand:  

- Onderzoek naar de potenties t.a.v. bedrijvigheid (invulling van de taakstelling), rapport 
afgerond in juni 1999.    

                                                      
1 Gunning van de opdracht op 5/1/1998.  Informatievergadering met de gemeenten op 19/2/1998 (d.i. het eerste overleg).   
2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, richtinggevend deel, blz 344 (§3.1.2.).  
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- Onderzoek naar de potenties t.a.v. wonen (invulling van de taakstelling), rapport afgerond in 
juli 1999. 

- Bepalen van de grenzen vanuit het buitengebied (natuur, landbouw en landschap), rapport 
afgerond in december 1999.  

Stap 5: Voorstel van voorontwerp afbakeningsvoorstel afgerond in augustus 1999.  
Stap 6: Opstellen van visie en concepten voor het regionaalstedelijk gebied, afgerond in november 1999.   
Stap 7: Opschorting van de opdracht in de periode eind 1999 - begin 2001 omwille van inhoudelijke 
discussiepunten en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.  Daarna werd het proces terug opgestart 
met bilateraal overleg met de betrokken gemeentebesturen in de periode juni-juli 2001.  Dit gebeurde op 
basis van een eerste discussienota.  De resultaten van het overleg werden samengevat in een tweede discussienota 
die afgerond werd in december 2001.  
Stap 7:  Van discussienota naar eindrapport: 

- voorstel van afbakening: februari 2002 
- eindrapport voorstel van afbakening: juli 2002 
- standpuntbepaling van de betrokken gemeenten en provincie bij het eindrapport: najaar 2002.   

 
 

Voorbereidend onderzoek: opmaak van het afbakeningsvoorstel
 Opstart - procesnota 
 Bepalen grenzen vanuit het buitengebied 
 Invulling taakstelling wonen en economie 
 Hypothese gewenste ruimtelijke structuur 
 Opmaak eerste voorstel van afbakening 
 Opmaak tweede voorstel van afbakening 
 Opmaak discussienota 
 Voorstel van afbakening met actieplan (eindrapport) 

Standpuntbepaling gemeenten en provincie
 

Bijkomende onderzoeken 
 Mechelen Noord 
 Arsenaalsite 
 Stadsbos 
 Veilingzone 
 Terreinonderzoek 
 Toets gerealiseerde projecten  
 Toets sectorale wetgeving 

Opmaak voorontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
 

Goedkeuringsprocedure gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Figuur 1: Schematisch overzicht van het gevoerde planproces en onderzoek 

 
Vier bijkomende onderzoeken werden uitgevoerd, m.n. naar het gebied Mechelen Noord, het strategisch 
project Arsenaalsite aan het station van Mechelen, de inrichting van een stadsbos aan de noordrand van het 
stedelijk gebied, en de inrichting van een para-agrarisch bedrijventerrein nabij de veiling.  De twee eerste 
onderzoeken werden uitdrukkelijk opgenomen het actieprogramma van het afbakeningsvoorstel.  De 
resultaten van de onderzoeken worden in DEEL 4 uitvoerig besproken.  Ook deze onderzoeken werden 
in overleg met betrokken bestuursniveaus en partners uitgevoerd.   
Het eerste onderzoek had tot doel een ruimtelijke visie en concept voor de omgeving van Mechelen 
Noord uit te tekenen met een inrichtingsplan.  Daarbij worden de natuurlijke en landschappelijke 
kwaliteiten geherwaardeerd, wordt plaats geboden aan hoogwaardige bedrijventerreinen van verschillende 
schaal (vb. kantoren, recreatie, ziekenhuis, bedrijvenpark, …), wordt rekening gehouden met nieuwe 
verkeersaantrekkende activiteiten en met de milieu-aspecten (o.a. integraal waterbeheer).  De in de studie 
uitgewerkte elementen vormen de inhoudelijke en conceptuele basis voor het op te maken gewestelijk 
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ruimtelijk uitvoeringsplan.  Op basis van de studie kan ook de grenslijn ter hoogte van Mechelen Noord 
vastgelegd worden.  In het voorstel van afbakening is die immers als onbeslist aangeduid (zie figuur 2).  
Het onderzoek was tevens nodig om het programma inzake bedrijvigheid en andere stedelijke functies uit 
te klaren (cfr. zoekzone in figuur 2).   
In deze studie is tevens afstemming gezocht met andere planningsprocessen (streefbeeld voor de N16 en 
voor de R6, mobiliteitsplan Mechelen), inplantingsstudies (landschappelijke studie voor de inplanting van 
een bedrijvenpark ter hoogte van de R6 aansluitend op de bestaande industriezone en de herlokatiestudie 
AZ Sint-Maarten), structuurplannen (St.-Katelijne-Waver en Mechelen) en onderzoeken (studie naar 
ruimtelijk-economische aspecten van kantoren en kantoorachtigen in Vlaanderen, en het onderzoek naar 
de optimalisering van collectief vervoer en/of openbaar vervoer op het bedrijventerrein Mechelen-
Noord).   
Bij het onderzoek zijn volgende partners nauw betrokken geweest:  
 Opdrachthouder: bureau Nero i.s.m. Fris in het Landschap, Langzaam Verkeer en Cibe; 
 Gewest: AROHM (opdrachtgever), Administratie Wegen en Verkeer, Administratie economie, 

Mobiliteitscel; 
 Stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver; 
 V.z.w. Mechelen Noord (vertegenwoordigers van de bedrijven en projectontwikkelaars); 
 Buurtbewoners uit de wijken Battel, Walemstraat, Tivoli en Stuivenberg. Voor hen werd een aparte 

bewonerswerkgroep opgericht die onafhankelijk maar professioneel begeleid door een communicatie-
bureau (Cibe) haar inbreng heeft gehad in het onderzoek.  De werkgroep is evenwel slechts één keer 
kunnen samenkomen.   

De opdracht ‘Voorstudie van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van bedrijvigheid en stedelijke 
functies te Mechelen-Noord met onderzoek naar impact op mobiliteit, waterbeheersing en natuurontwikkeling’ is gestart op 
1/10/2002 en is grotendeels uitgevoerd in de periode oktober 2002 - januari 2003 en dan opgeschort om 
bijkomende berekeningen in verband met verkeer te laten uitvoeren3.  Tevens werd onderzocht4 hoe de 
landschappelijke inpassing van kantoren en wonen in een groene omgeving in het gebied R6 Noord 
mogelijk is.   
De opdracht is niet volledig beëindigd zoals voorzien in het bestek, mede gezien enerzijds de 
problematieken die zich stelden (vrees toenemende verkeersdruk in het gebied bij verdere 
kantoorontwikkelingen, onzekerheid over de inplanting van een nieuw regionaal ziekenhuis, onzekerheid 
over de herinrichting van de N16 en een eventuele nieuwe aantakking op de knoop van de snelweg, 
wenselijkheid om grote investeringen te doen in infrastructuur om bijkomende terreinen voor 
bedrijvigheid vrij te maken, enz.) en anderzijds het uitblijven van politieke keuzes over de wenselijkheid 
van stedelijke ontwikkelingen in de regio.  In heel het proces is immers het weerhouden van potenties 
inzake economie systematisch teruggeschroefd.   
Mede gezien de sterke weerstand van de buurtbewoners, tegenstrijdige belangen van grote 
projectontwikkelaars, en de opeenvolgende verkiezingen (nationaal en gemeentelijk) heeft dit gemaakt dat 
de opdracht uiteindelijk is stop gezet en afgerond.  Op basis van de gekende onderzoeksresultaten, de 
gekende beleidskeuzen, en rekening houdend met maatschappelijke gevoeligheden bij de buurtbewoners, 
wordt in DEEL 4 § A aangegeven wat de resultaten zijn van de onderzoeken en desgevolgend de 
voorstellen voor het afbakeningsplan.   
Het tweede onderzoek had tot doel om voor de Arsenaalsite en omgeving (o.a. buurt Leuvensesteenweg 
en Douaneplein) een ontwikkelingsstrategie uit te werken, waarin naast de ruimtelijke, ook de 
economische, infrastructurele en mobiliteitsaspecten aan bod komen.  Het stedenbouwkundige luik van 
het onderzoek levert tevens elementen aan voor de detaillering van de bestemmingen en voorschriften 
voor het gebied van de Arsenaalsite te Mechelen.  Het luik m.b.t. de beleidsstrategie geeft aan hoe met de 
verschillende partners een effectieve herstructurering en realisatie wordt bereikt.  De Arsenaalsite heeft 
thans reeds een economische bestemming.   
De opdracht ‘Uitwerken van een ontwikkelingsstrategie voor de Arsenaalsite te Mechelen’ is gestart in  maart 2002 en 
afgerond in december 2002.  Het eindrapport omvat een strategisch concept met de stedenbouwkundige 

                                                      
3 Die bijkomende berekeningen werden door DHV Milieu en Infrastructuur uitgevoerd in opdracht van de Mobiliteitscel van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
4 Fris in het Landschap, 2001, R6 Noord: bedrijven, kantoren en wonen in het groen, Stedenbouwkundige schetsen voor het 
bedrijvenpark R6 Noord in opdracht van AROHM.  
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visie en een beleidsstrategie die de verdere beleidsmatige stappen voor realisatie aangeeft.  Bij het 
onderzoek zijn volgende partners nauw betrokken geweest: 
 Opdrachthouder: tijdelijke vereniging Studio02, Bernardo Secchi, Paola Vigano (Italië), DHV Milieu en 

Infrastructuur (Nederland), Stramien en Meertens & Steffens (België); 
 Gewest: AROHM (opdrachtgever), Administratie Wegen en Verkeer, Administratie economie; 
 N.M.B.S. en de Werkplaatsen; 
 Stad Mechelen; 
 Buurtcomité Leuvensesteenweg (vertegenwoordiging van de bewoners).   

Een derde onderzoek 'Studie inrichtingsplan stadsbos Kauwendael' in opdracht van AMINAL, naar de 
inplanting van een stadsbos, is gestart juli 2004 en afgerond in november 2005.  Het betreft de 
mogelijkheid om een stadsbos te realiseren in het noorden van het stedelijk gebied (omgeving kasteel 
Kauwendael), overlopend in het buitengebied richting Sint-Katelijne-Waver.  Op figuur 2 is dit aangeduid 
als open-ruimte vinger.   
Het onderzoeksgebied strekt zich gedeeltelijk uit binnen en buiten de grenslijn van het stedelijk gebied 
Mechelen.  Voor het gedeelte binnen het stedelijk gebied (ten zuiden van de R6) dat reeds bestemd is als 
bos worden in het afbakeningsplan geen acties voorgesteld om herbestemmingen door te voeren.  Het 
huidige militaire domein, dat bebost is en gedesaffecteerd wordt door de Krijgsmacht, wordt wel 
herbestemd als bosgebied en kan aldus deel vormen van het ruimere stadsbos.  Het woonwagenpark 
aansluitend op dit gebied krijgt ook een gepaste bestemming in het voorliggende plan.   
Het eindrapport zal een operationeel inrichtingsplan bevatten.  Bij het onderzoek worden volgende 
partners nauw betrokken:  
 Opdrachthouder: Mens en Ruimte i.s.m. Vereniging voor Bos in Vlaanderen; 
 Gewest: AMINAL (opdrachtgever), AROHM, ALT, VLM, Instituut voor Natuurbehoud, Instituut 

voor Bosbouw en Wildbeheer; 
 Gemeente Sint-Katelijne-Waver (opdrachtgever); 
 Stad Mechelen (opdrachtgever); 
 Maatschappelijke actoren.   

De overige delen van het onderzoeksgebied uit de studie omtrent de inrichting van het stadbos 
Kauwendael, gelegen ten noorden van de R6, behoren tot het buitengebied.  Het inrichtingsplan voor het 
stadsbos Kauwendael past wat dit deel betreft overigens in de resultaten van de studie over het 
buitengebied m.b.t. de Ruimtelijke visie voor landbouw, natuuur en bos - regio Neteland: operationeel 
uitvoeringsprogramma dd. februari 2007.   
Een vierde onderzoek betreft het aanduiden van een bedrijventerrein voor agro-industrie en serreteelt ten 
zuiden van de veilingzone te Sint-Katelijne-Waver.  Dit onderzoek werd uitgevoerd door AROHM, mede 
op basis van de reeds gekende onderzoekselementen uit het afbakeningsproces: potenties en randvoor-
waarden voor het aanduiden van een mogelijk regionaal bedrijventerrein.  In het afbakeningsproces werd 
aangegeven dat een ontwikkeling van dit gebied in die zin, gezien de versnippering en het huidig gebruik, 
niet mogelijk is zonder onteigening van leefbare serretelers.  Daarom werd bijkomend onderzocht wat de 
potenties zijn voor verdichting met minimale onteigening van gronden (geen serres).  Het betreft gebieden 
die in het begin van het afbakeningsproces werden aangeduid als potenties voor economische 
ontwikkeling, maar het uiteindelijke eindrapport niet haalden.   
Mede omwille van de potenties die het gebied biedt en de vaststelling dat met de opties van het 
eindrapport nauwelijks wordt voldaan aan de taakstellingen inzake bijkomende bedrijvigheid, zoals 
vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, is dit gebied opnieuw en met meer detail 
onderzocht.  Mits een gewijzigde invulling en omvang wordt het opgenomen in het afbakeningsplan.   
 
De resultaten van de bijkomende onderzoeken worden aangegeven in DEEL 4.   
 
Naast deze afgeronde onderzoeken loopt sinds 2007 een onderzoek naar de eigenlijke veilingzone.  Het 
gebied is reeds bestemd als bedrijventerrein maar vraagt gezien de huidige dynamiek en aanwezige functies 
een doordachte herinrichting.  In het afbakeningsvoorstel is deze zone aangeduid als een te differentiëren 
terrein en is een voorbereidende studie als actie opgenomen (blz. 82).  Het onderzoek omvat het 
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uitwerken van een inrichtings- en ontwikkelingsperspectief voor het bestaande bedrijventerrein en de 
uitbreidingszone voorgesteld in het kader van de afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen. Het 
inrichtings- en ontwikkelingsperspectief zal aandacht besteden aan de technische en financiële 
haalbaarheid van de ontwikkeling van de uitbreidingszone met aandacht voor meerlagig bouwen en de 
wijze waarop hierbij omgegaan wordt met de bestaand bebouwing in het gebied.   
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de POM Antwerpen en is gestart op 1/1/2007 en loopt tot 2010.   
In afwachting van de resultaten van de studie wordt de zone wel opgenomen binnen de afbakeningslijn, 
maar wordt in voorliggend plan nog geen herbestemming voorzien.  In het kader van het openbaar 
onderzoek kan aangegeven worden of verfijning en bijstelling van de opties voor de veilingzone gewenst 
is.   

C Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied 

Als tussentijds product in het afbakeningsproces werd een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur 
voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen uitgewerkt (figuur 2).  Deze hypothese vormt de inhoudelijke 
basis voor concrete acties i.v.m. het stedelijk gebiedbeleid en voor de afbakening van het stedelijk gebied.  
Het opstellen van de gewenste ruimtelijke structuur is binnen dit proces geen doel op zich maar moet 
worden beschouwd als een tijdelijk ‘hulpmiddel’ om de verschillende ruimteaanspraken ten opzichte van 
elkaar en van de ruimtelijke draagkracht af te wegen.  De gewenste ruimtelijke structuur is als volgt 
opgebouwd.   

C.1. Stedelijk gebied  
Binnen het stedelijk gebied blijft de noord-zuid oriëntatie structuurbepalend. De straatdorpen Walem en 
Elzestraat en de kern Hofstade liggen in de noord - zuid richting, maar worden beschouwd als onderdelen 
van het buitengebied. 
De twee stedelijke stationsomgevingen vormen de motor voor stedelijke ontwikkeling. Wonen, werken 
en voorzieningen worden er geconcentreerd ontwikkeld. Vooral het gebied ‘Arsenaal’ achter het centraal 
station heeft op dit vlak grote potenties. 
Het gemengd stedelijk woongebied bevat de binnenstad en de stadswijken inclusief Battel, Muizen en 
Pasbrug - Nieuwendijk. Grote nieuwe stedelijke woongebieden zijn Stuivenberg, het woonuitbreidings-
gebied Maenhoevevelden en het gebied Spreeuwenhoek - Venne. De nieuwe stedelijke woongebieden 
sluiten aan bij de stedelijke bebouwing van vandaag. 
Binnen het stedelijk gebied zijn volgende regionale bedrijventerreinen aangeduid: Mechelen noord, 
Mechelen zuid en de zone voor veilinggebonden activiteiten te Sint-Katelijne-Waver. Mechelen zuid is nog 
beperkt uitbreidbaar ter hoogte van Technopolis. De zone voor veilinggebonden activiteiten wordt als een 
belangrijk stedelijk element van Vlaams niveau onderscheiden. De ontwikkeling vindt plaats binnen 
duidelijk afgebakende grenzen. Dat betekent dat de nadruk ligt op herschikking en verdichting. 
Uitbreiding wordt niet gewenst. De ontsluiting gebeurt via Heisbroekweg die zelf echter niet als een 
ontwikkelingsas wordt beschouwd. 
Het herin te richten knooppunt E19 en R6 en zijn onmiddellijke omgeving zijn drager van een beperkt 
aantal bijkomende hoogwaardige bedrijventerreinen en zones voor nieuwe stedelijke functies. Op 
die manier kunnen binnen het regionaalstedelijk gebied enkele belangrijke zichtlocaties worden 
gerealiseerd. 
De dry-port is een logistiek park. In de gewenste ruimtelijke structuur is geen verdere ruimtelijke 
ontwikkeling van de dry-port voorzien. Wel is een verbeterde ontsluiting noodzakelijk. 
Grootschalige kleinhandel kan verder worden geclusterd.  De concentraties N1 richting Antwerpen en 
N1 richting Brussel komen hiervoor in aanmerking.  De omgeving Nekkerspoel beschikt ook nog over 
bestaande grootschalige kleinhandel. 
De stedelijke invalswegen kanaliseren het verkeer naar de binnenstad en kunnen ook drager zijn van 
stedelijke mobiliteitsgenerende functies. 
De Nekker, Pankendael en Technopolis zijn een belangrijke recreatieve knooppunten binnen het 
stedelijk gebied bij de zuidoostelijke Dijlevallei. 
Drie open ruimte vingers  die het stedelijk gebied als een groene ruimte binnendringen zijn:  
 het Vrijbroekpark in het westen; 
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 de omgeving van Kasteel Kauwendaal in het noorden (potentie ontwikkeling stadsbos); 
 het domein Plankendaal. 

De valleigebieden zorgen voor de samenhang tussen de groengebieden. De Vrouwvlietvallei verbindt de 
noordwestelijke en zuidoostelijke Dijlevallei. De Vrouwvlietvallei, de noordwestelijke Dijlevallei en 
uitlopers van de zuidoostelijke vallei van de Dijle en de Vrouwvliet worden aangeduid als stedelijke 
natuur. 

C.2. Omliggende buitengebied 
Het stedelijk gebied is omgeven door drie riviervalleien. Deze worden gevrijwaard en zijn grensbepalend. 
Ten westen en ten noordoosten van het stedelijk gebied wordt de open ruimte met land- en 
tuinbouwfunctie gevrijwaard van verstedelijkingsdruk.  Het is een belangrijke keuze om het stedelijk 
gebied op de rechteroever van de Zenne te houden. De kernen Leest, Heffen, Hombeek en Zemst 
behoren samen met het plateau van Hombeek tot het buitengebied. Het stedelijk gebied komt in het 
noorden niet tot tegen de Nete. In het noordoosten is het serreland onderdeel van het buitengebied, net 
als het perifeer bebouwd landschap van Bonheiden in het zuidoosten.   
De zoekzone aangeduid in de hypothese ter hoogte van het gebied Mechelen Noord is verder onderzocht 
in de studieopdracht ‘Voorstudie van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van bedrijvigheid en 
stedelijke functies te Mechelen-Noord met onderzoek naar impact op mobiliteit, waterbeheersing en natuurontwikkeling’.  De 
resultaten hiervan hebben mede geleid tot een bijgestelde visie m.b.t. de grenslijn en de inplanting van 
regionale bedrijvigheid (zie DEEL 4).   
 

Legende
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Figuur 2: Synthese gewenste ruimtelijke structuur. 

 

Bron: Voorstel van afbakening 
regionaalstedelijk gebied Mechelen, 
juli 2002 (kaart nr. 25). 
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D Taakstellingen opgenomen in het regionaalstedelijk gebied 

Binnen de grenslijn kan een programma aan wonen en economische bedrijvigheid worden opgenomen.  
Dit programma is enerzijds gebaseerd op de 60/40 verhouding met betrekking tot de bijkomende 
woningen en vertrekt anderzijds vanuit de beleidsmatige beslissing om in Vlaanderen 10.000 ha 
bedrijventerrein te realiseren (RSV p. 581-587).  

D.1. Economische activiteiten 
Concreet wordt binnen de grenslijn van het regionaalstedelijk gebied Mechelen het volgende programma 
voorgesteld (Voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen p. 57-62):  

Taakstelling : oppervlakte : 

vooropgestelde taakstelling bijkomende oppervlakte regionale bedrijventerreinen 
periode 1992-2007: 

191,0 ha 

industriegebieden die worden herbestemd (onttrekken van huidige aanbod; elders 
te compenseren) 

 23,2 ha 

reeds bestemd in de periode 1992-1997:    0 ha 
Taakstelling te realiseren in het stedelijk gebied in de periode 1997-2007: 214,2 ha 

 
Aanbod : oppervlakte : 

Nieuwe locaties regionale bedrijvigheid 1997-2007: 
te Mechelen: 
te Sint-Katelijne-Waver: 
te Zemst: 
te Bonheiden: 

 
35,4 ha 
15,0 ha 
  3,0 ha (kleinhandel) 
  0 ha 

Totaal aanbod aangeduid in de programmatie van het stedelijk gebied: 53,5 ha 
Opmerking: raming van oppervlakten; kan afwijken van de oppervlakten die in het verordenend plan zijn bestemd.  

 
Uit de vergelijking blijkt dat de taakstelling aan bijkomende regionale bedrijvigheid binnen het 
afbakeningsvoorstel niet kan worden gerealiseerd.  Er worden daarom geen reservegebieden aangeduid.   

D.2. Wonen  
In overeenstemming met de hypothese gewenste ruimtelijke structuur wordt het volgende programma 
voorgesteld (Voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen p. 52-56):  

Taakstelling : aantal woongelegenheden : 

vooropgestelde taakstelling bijkomende woongelegenheden in de periode 1992-
2007: 

5653 à 5825 woongelegenheden 

reeds gerealiseerde in de periode 1992-1997: 1858 woongelegenheden 
Taakstelling te realiseren in het stedelijk gebied in de periode 1997-2007: 3795 à 3967 woongelegenheden

 
Aanbod : aantal woongelegenheden : 

juridische voorraad die geraamd wordt vrij te komen in de periode 1997-2007: 1180 van de 2010 mogelijkheden 
leegstand die kan ingevuld worden: 370 woongelegenheden 
Nog niet ontwikkelde niet-uitgeruste woonzones en woonuitbreid-
ingsgebieden: 

2170 woongelegenheden 

Potenties buiten de woongebieden (herbestemming van gebouwen of van 
gronden die thans een niet-woonbestemming hebben): 

1770 woongelegenheden 

Totaal aanbod aangeduid in de woningprogrammatie van het stedelijk 
gebied: 

5490 woongelegenheden 

Opmerking:  
− Het juridisch vastliggend aanbod bestaat uit de bouwmogelijkheden langs wegen en uit verkavelde gronden. 
− De leegstand is de overtollige leegstand van de gemeentelijke leegstandslijsten (langer leeg dan 1 jaar). 
− De nieuwe gronden zijn de niet-ontwikkelde binnengebieden in woonzone en in de woonuitbreidingsgebieden. 
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− Potenties zijn enerzijds leegstaande gebouwen die in aanmerking kunnen komen voor een woonfunctie (bijvoorbeeld 
verlaten fabrieksgebouwen, kloosters), anderzijds nieuwe gronden met een niet-woonbestemming op het gewestplan. 

− Van het juridisch vastliggend aanbod is er een deel dat vrijkomt. Voor de bouwmogelijkheden langs wegen is geteld met 
een factor van 30%; voor de verkavelingen met de realisatiegraad van de verkavelingen.  Het vrijkomend aandeel geeft aan 
dat het theoretisch aanbod niet steeds even beschikbaar is.   

 
Uit de vergelijking in bovenstaande tabel kan worden besloten dat het realistisch aanbod (5.490) in meer 
dan voldoende mate de resterende taakstelling overtreft (3.967).  Dat betekent dat bij de programmatische 
invulling een aantal marges voor fasering (vb. woonreserves) of niet-ontwikkeling van waardevolle 
gebieden open wordt gehouden (vb. als stedelijke natuurgebieden).   
In het ruimtelijk uitvoeringsplan worden enkel de herbestemmingen opgenomen die noodzakelijk zijn om 
de potenties naar wonen en de woonuitbreidingsgebieden op de markt te laten komen (cfr. Kaart 27 van 
het afbakeningsvoorstel).  De bijgestelde woningprogrammatie is uitgewerkt in DEEL 4, hoofdstuk H.    

E Actieplan ter realisatie van de regionale taakstellingen inzake wonen, werken en 
groenvoorzieningen 

Als belangrijkste actie wordt de opmaak van een verordenend plan voorgesteld.  Dit plan bevat de 
afbakeningslijn en bestemmingswijzigingen, inrichtings- en beheersmaatregelen voor bepaalde gebieden 
noodzakelijk voor de realisatie van elementen van de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur. 
Volgende gebieden en inhoudelijke voorstellen werden in het 'voorstel van afbakening' weerhouden voor 
het verordenend afbakeningsplan:  

E.1. Realisatie programmatie werken: 
nr. naam gebied Oppervlakte huidige bestemming gewestplan gewenste bestemming in RUP 

A Mechelen Noord IV 5 ha Buffer  Kantoor- en dienstenzone 
B Mechelen Noord III 10 ha Buffer  Kantoor- en dienstenzone 
C Douane 5 ha Geen bestemming Transport- en distributiezone  
D Station Mechelen 1 ha Woongebied Kantoor- en dienstenzone 
E Technopolis  5 ha Buffer   Kantoor- en dienstenzone 
F R6 Zuid / Otterbeek 4 ha Sport en recreatie (volgens BPA) Kantoor- en dienstenzone of zone 

voor openbaar nut 
G R6 Noord 15 ha Agrarisch gebied, bosgebied Kantoor- en dienstenzone 
H Stuivenberg / 

Uilenmolenweg 
5 ha Agrarisch gebied Kantoor- en dienstenzone of zone 

voor openbaar nut 
I Beaulieu  0,4 ha Woonzone? Gemengde stedelijke ontwikkeling
J Brusselsesteenweg 

Zemst  
3 ha Woonzone, landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied 
Zone voor grootschalige 
kleinhandel 

 Totaal: 53,4 ha   

Situering: zie Figuur 3.  Gebaseerd op tabel blz. 59 en 91, en kaart nr. 28 en 29 van het “Voorstel van 
afbakening voor het regionaal-stedelijk gebied Mechelen”.   
Opmerking: een aantal van deze opties zijn ondertussen reeds gerealiseerd of achterhaald (zie voor 
overzicht hieromtrent DEEL 4).   

E.2. Realisatie programmatie wonen: 
nr. naam gebied Mogelijk aantal 

woningen 
huidige bestemming 

gewestplan 
gewenste bestemming in RUP

1 Jubellaan - 
Geerdegemstraat 

88 Woonuitbreidingsgebied Stedelijk woongebied 

2 Europalaan – 
Schonenberg 

62* Woonuitbreidingsgebied; 
woongebied volgens BPA 

Stedelijk woongebied 

3 Bethaniënpolder  62* Woonuitbreidingsgebied Deels stedelijk woongebied 
4 Kantvelde 92* Woonuitbreidingsgebied Deels stedelijk woongebied 
5 Mechels Broek 93 Woonuitbreidingsgebied Stedelijk woongebied 
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6 Hanswijk + Zwijvegem-
straat + Leempustraat 

32+97+67* Woonuitbreidingsgebied Stedelijk woongebied 

7 Maenhoevevelden  442** Woonuitbreidingsgebied Stedelijk woongebied 
8 Spreeuwenhoek / 

Venne 
450 Agrarisch gebied Stedelijk woongebied 

9 Stuivenberg / 
Bempdekens 

500 Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied  

Deels stedelijk woongebied 
(oostelijk deel), deels 
kantoorzone (westelijk deel) 

10 Boerekrijgstraat 150 Agrarisch gebied Stedelijk woongebied 
11 Otterbeek/ 

Roosendaalveld 
125 ‘Sport en recreatie’ (volgens 

BPA), bosgebied volgens 
het gewestplan 

Deels stedelijk woongebied  

12 Bonduelle 110 Agrarisch gebied en 
industrie 

Deels stedelijk woongebied 

13 Lamot  40 ‘Projectzone voor stedelijk gebied 
met cultureel-historisch karakter’ 
volgens BPA, industrie-
gebied volgens gewestplan 

Stedelijk woongebied 

 Totaal :  2410   

Situering: zie Figuur 3.   
Opmerking: indien niet expliciet vermeld in het ‘afbakeningsvoorstel’ dan werden de cijfers overgenomen 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, m.n.: * = zoals vermeld in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van Mechelen (tabel 19) en ** = zoals vermeld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Sint-Katelijne-Waver (tabel 5.1.3.2.4.) en rekening houdend met vrijwaren aanwezige beek.   

E.3. Realisatie groenvoorziening: 
nr. naam gebied  huidige bestemming gewestplan gewenste bestemming in RUP 

I Bethaniënpolder Woonuitbreidingsgebied  Stedelijke natuur/groengebied
II Liersesteenweg - Vrouwvliet Woongebied Stedelijke natuur/groengebied
III Mechels Broek Woonuitbreidingsgebied  Stedelijke natuur/groengebied
IV Hanswijk De Brecht Woongebied Stedelijke natuur/groengebied
V Sint-Lambertuslaan - Dijle Woongebied Stedelijke natuur/groengebied
VI Kadodderstraat Gebied voor ambachtelijke bedrijven of 

voor kleine en middelgrote ondernemingen 
Stedelijke natuur/groengebied

VII Neerstraat Gebieden voor milieubelastende industrieën Stedelijke natuur/groengebied
VIII N15A Landschappel. waardevol agrarisch gebied Stedelijke natuur/groengebied

Situering: zie Figuur 3.   

E.4. Nader te onderzoeken: 
Volgende locaties vroegen om bijkomend onderzoek (situering: zie Figuur 2): 
(a) Arsenaal (strategisch stedelijk project); 
(b) Mechelen Noord en omgeving (zoeken naar bijkomende ruimte voor bedrijvigheid en stedelijke 

functies); 
(c) Heisbroekweg (herinrichting i.f.v. ontsluiting van de veiling); 
(d) Veiling (herinrichting en verdichting i.f.v. verhogen aanbod ruimte voor bedrijven); 
(e) Stadsbos (locatie- en inrichtingsstudie). 
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E.5. Synthese actieplan inzake wonen, werken en groen 
 

 
 
 

(1-13) 
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programmatie wonen 
 
programmatie werken 
 
programmatie groen 
 
nader te onderzoeken 

 

 
Opmerking: 
 nummering gebieden cfr. tekst 
 schetsmatige aanduiding van de 

gebieden 
 het betreft enkel gebieden die her-

bestemd moeten worden.  Gebied-
en die al de gepaste bestemming 
hebben worden dus niet aangeduid.

 Gebieden van lokaal niveau 
worden niet aangeduid.   

 opties uit het Voorstel van afbakening 
van het regionaalstedelijk gebied Mechelen 
dd. juli 2002.   

 
Achtergrond: Streetnet (1999), 
bron: OC-GISVlaanderen.   
____ wegen 
-------  spoorwegen 
____ water 
 
 
Bron: AROHM, 2004 

Figuur 3: voorstel actieplan inzake wonen, werken en groen voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen en 
aanduiding van nog te onderzoeken locaties cfr. het afbakeningsvoorstel 

 
De hierboven toegelichte acties en voorstellen inzake wonen, werken en groen zijn deze zoals opgenomen 
in het rapport “Voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen” dd. juli 2002.   
Daarbij is geen rekening gehouden met de resultaten van de bijkomende onderzoeken en aanvullend 
terreinwerk.  Ook politieke beleidskeuzen die achteraf genomen werden zijn er dus nog niet in 
opgenomen.  In welke zin die onderzoeken en beleidskeuzen een effect hebben op dit actieplan wordt in 
volgende hoofdstukken aangegeven.  Daar vindt u ook een aangepaste kaart.   
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�

DEEL 4 - Wijzigingen ten aanzien van het actieplan als gevolg van 
bijkomend ruimtelijk onderzoek en terreinonderzoek 
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A Resultaten van het onderzoek naar bijkomende bedrijvigheid en stedelijke functies 
rond Mechelen Noord (Mechelen en Sint-Katelijne-Waver) 

A.1. Locaties voor bijkomende stedelijke functies: 
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A.2. Niet weerhouden locaties voor bijkomende stedelijke functies: 
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A.3. Vastleggen van de grenslijn ter hoogte van R6 Noord te Sint-Katelijne-Waver: 
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B Bijkomend regionaal bedrijventerrein ten zuiden van de veiling te St.- K.- Waver 

B.1. Locatie van een gebied voor aan de landbouw toeleverende en verwerkende 
bedrijven: 
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B.2. Relatie met de het bedrijventerrein ten noorden ervan (Mechelse Veilingen) 
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B.3. Analyse van het onderzoeksgebied: 
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B.4. Beleidsvisies over het onderzoeksgebied: 
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6  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997), Gewenste ruimtelijke structuur III.2. Buitengebied,§4.2.1. 
7 VLM, 2004, Locatiestudie bedrijvenzone glastuinbouw, in opdracht van ALT.  
8 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997), Gewenste ruimtelijke structuur III.2. Buitengebied,§4.2.2. 
9 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen (2001), richtinggevend deel, kaarten 49 en 46. 
10 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen (2001), richtinggevend deel, §4.7. 
11  gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Katelijne-Waver (2003), bindende bepaling nr. 11.   
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B.5. Potenties van het gebied voor bedrijvigheid en randvoorwaarden voor invulling: 
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B.6. Scenario’s voor de invulling van het onderzoeksgebied Veiling Zuid: 
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B.7. Vastleggen van de grenslijn ter hoogte van het bedrijventerrein Veiling Zuid: 
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C Bijkomend vastleggen van een stadbos ter hoogte van de R6 en de spoorlijn te St.-
Katelijne-Waver 

C.1. Militair domein als onderdeel van het nieuwe stadsbos  

3�� ��� ������������������
� ��� ��� ��������� ������ ��� �	���
����� ��� +*� ��� ��� ������
� ���� 8��������
�
�����������
�� (�������������)�� �6���������������������������������	������������������������
�����������
��������������������������������������
��������������������������#���������������������������������
�����/!3"/;��	������������������
�������������������������������	������������������������������������
��������������������
�������������	�����	��������������������
��������������	
����������!���
������7���1
8���
����19��������
���� ������� ��� ��� ��� ��������
���� ������
���� ���������	
��� ����!���
��� ���������� �
�� (������� ������)�
$�����������	�
��������'%�� �3�������������
���� ������
�������������	
�������7���18���
����19����� �������
��� �����������
�� (���������
����������������������������������� ������������ �������)� $�����������	�
�����
����>� � �%����
��������
������
��������������������
������������������������������������
�����������������
��������#���
�
�����
�������������������������������������������������������������������������6�
������8�����������
������������� ������������������� ��������	��� $�������������%�� �#������������������������� ��� ��������
����������
������������������������������
������
������#��������������������������������������������	
���
����� ��� ��������� ���� ��������� B�� ����� ����������	
��� ����� ��� ���������8��������
� 	�������� ��� ���
������������ ���
� �������� ���������� ��� ��� ����
������ ���� ��� ������� ����� ��� ������������� ������� ���
��
����
#$�	�
�
�	����	�������"%	������	��	���	�	�� 
�	��������&	������
�����	�
�����
� ���� �����	��'	�������
	�(()��

C.2. Woonwagenpark een gepaste bestemming geven 
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C.3. Grenslijn bijstellen 
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12 Mens en Ruimte i.s.m. Vereniging Bos in Vlaanderen, Inrichtingsplan stadsbos Kauwendael, in opdracht van AMINAL- 
afdeling Bos en Groen. 
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D Bijkomend vastleggen van een stadbos ter hoogte van de E19 te Mechelen 
(Stuivenberg) 
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E Uitbreiden van de groenvoorziening en behoud reservatie voor spoorinfrastructuur 
in het gebied Geerdegem 
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F Resultaten van het onderzoek naar de ontwikkelingsstrategie van de Arsenaalsite 
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F.1. Ontsluiting van de bedrijventerrein op de Arsenaalsite en Douaneplein 
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F.2. Aanleg van een stedelijke boulevard 
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13  B. Secchi – Studio 02, DHV Milieu en infrastructuur, Stramien, Meertens & Steffens, 2002, Ontwikkelingsstrategie voor de 
Arsenaalsite te Mechelen, in opdracht van AROHM.   
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F.3. Differentiatie van het bedrijventerrein 
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F.4. Verkeersleefbaarheid van de omliggende woonwijken verhogen 
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F.5. Natuur langs de Dijle versterken 
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F.6. Relatie met de nieuwe stedelijk wijk Spreeuwenhoek-Venne 
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F.7. Programmatie stedelijke functies 
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G Vastleggen van een specifieke bestemming voor uitbreiding het Vlaams doe-
centrum voor wetenschap en technologie Technopolis® 
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H Stedelijke natuurelementen van lokaal niveau worden niet opgenomen in het plan 
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I Bethaniënpolder volledig als stedelijk natuurelement waarderen 
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14  de nummering verwijst naar deze in het afbakeningsvoorstel, (zie kaart nr.26).   
15 Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 13/7/2007 over Bethaniënpolder.  
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J Reeds gerealiseerde projecten of projecten opgenomen in een goedgekeurd BPA 
of RUP en die aldus niet in strijd zijn met de opties van het afbakeningsplan, 
worden niet opgenomen in het plan 

J.1. Gebied voor kantoren aan het station wordt niet opgenomen in het plan 
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J.2. Gebied Lamot wordt niet opgenomen in het plan 
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J.3. Gebied Bonduelle wordt deels opgenomen in het plan 
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J.4. Stedelijk woongebied Europalaan wordt niet opgenomen in het plan 
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16 Volgens de woningprogrammatie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 25 woongelegenheden (blz. 112) 
17  De nummering verwijst naar deze in het afbakeningsvoorstel (zie kaart nr. 30). 
18  De nummering verwijst naar deze in het afbakeningsvoorstel (zie kaart nr. 27). 
19  Dit project won in 2003 de Thuis in de stad-prijs in het kader van stadsvernieuwing, zie www.thuisindestad.be.   
20  idem 



Toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen�30 

!���
����������������������������������$$����	�(()��(-�� $	����D?%����������������������������
��������
������������������������,����
�B.-�������
�������������������
����
��������A����
�
�������� ���� ��������
���� ������
���� �����������	
��� �	������� ����� ������� ������ �������
�� �����
���������������������
����������
���������������	
������

B% 5���� ��� ������� 7����������� ������ ��� ����� !���
��� ���� ��
����������� ��
����������� � ���
����	�����
���� �����	�����
��� ����	��������� $.--%� ������� �������� ��
� ��	����� $B.-%�� � ����
������������
��	���������������������
����������
���������������	
������

>% ������������7���18���
����19����������������������������1��������
�����������������������������
����������������������� !���������
���B �� � /�����
���� ���� ��� ��������� �������2	��� ���
��������������������B--�R�?.-�������
��������������
�����������������

+��������������������������������
���������������������������	��������������������
��$����@"B%����
�

L Vastleggen van de grenslijn ter hoogte van Bonheiden 

�
�

������
�

�� ����

��B��

	
�
�
&�

�����������������������
�����
���� �
�
�������
������������		����
������������������
�
�������
��������������
����������
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

→→→→�
�

�

/���������&� ������
�� ��������G���
�	�����  ''D1B---�� ����&� 04� H37�
5
���������

������������� ��
����������
���
���� ���
�������
�����9�������%�
��
�� !��(���
�
���

�
�����������������������

������
�����������B.E'EB--B����������������������������
�����������
��������	����
�����������������
���������������������
��������������������������������
����������������
������������
+�����
���� 7��������	
���5
��������� ������������ ����� ��������� ���� ���� ���
� ���� ��� ��������
������ �����
=������1"�������������������
�����	���������
������������������!���
������������������
�������������
�

��������0��������������������������������" .�������
�������������������
�������
��������0���

���������
����������������������������������
�����	��������������������������������
����
���������������������
����������������������	����������
� ���������
��	����
�������������������6����������
� �����������
����
��������������������	�������������
��������������������	������������������������	
���$���
����31���
�B%���
�

������������������������������������������������������
21 J. Maenhout (2003), Visie-ontwikkeling Maenhoevevelden Sint-Katelijne-Waver, in opdracht van het gemeentebestuur.   

1 2

N15 A N15 A 

Oude 
Straat 



Toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen� 31 

M Overzicht wijzigingen 

�
�
�
�
�
�
�

�[      ] 
�

�

	
�
�
&�
�
"��������������
��������
������$�������������6=/��
+�=�������
������������
���%�

"��������������
��������������
"�������������������
�����������
�������
6����������
��������
�������������
"��������������
��������
������$���������������
+�=��	���
���������
H�+�7�����������������
�������
�%�
6����������
�������������
/��	��������������
������
�����
���&�

1����������������+*�
2�������������������������
3������������������������
!���
�����������

4����������������������6��������
���7��18�19�����

5����������������������A�����
$9�������%�

6�������������������4�������
���"���������

 

�

/���������&�7���������$ '''%��
����&�/H35����
SSSS�������
1111111���	���������
�
6���&���	��+90��B--D�

������� �2�� ��
�.����� ���� 
� �� .�����
�� ���� �
�� ����
0�����""�� 
�� ���� 
� ��
���� �� ���� �
����� ����
�� !�"
����
�.�
!�
���
��
����
�.�
!�

N Gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied en bijgesteld actieplan 

0	� ������ ���� ������������� ������������� ���	��������� ������ ��� 2	������ ���� ��������� ������
�����
�������������
�������
�������������������
�����������������������������������	���

�����������������
����
������
���������������	
�������������������������������������
�����
�����������!���
������
�
�����������������������������������������
����2����������������������������
����������������
����
���
���������
�����
�

[    ] 

EUROPALAAN 

STUIVENBERG 

VEILING ZUID 

STADSBOS 

STATION 
GROENZONES IN  
DIJLEVALLEI 

R6 NOORD 

R6 ZUID-OTTERBEEK 

5 

4 

2 1 

3 

LUSSEN OP-EN 
AFRITTENCOMPLEX 

[     ] 

X 

X 

X 
X 

X 

X X 

X X 

X 

X

ARSENAAL 

X 
X 

X 

X 
STADSBOS 

6 

GEERDEGEM 

X 
SPREEUWENHOEK



Toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen�32 

Brussel

Leuven

Technopolis

Battel

Plankendael

Vrouwvliet

N26

N1

N16

Willebroek

N1

N14

N15

E19

Werfheide

Maenhoeve-
   velden

E19

R6

Stuivenberg

Arsenaal
Spreeuwen-
hoek/Venne

Nekkerspoel

Zennegat

R6 zuid
Veiling zuid

Bonduelle

Brico

Stadsbos

�

�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	
�
�
&�
�
�����������������������
�����
����

�������
���������������

��������
�����
�������
������

�����
�����������������������

����1�����
������������
�����������

�����������	�
������
�:��
������

��

���

�����
������������

�	�����������������

������
����������

���������������		����

��������

�����
���������
�����

�����������
��������
�������
�

���
����

������������
��������������

���������������������������

�
6���&�/+0�!��B--?��

�����������-B���
�
��
�
���
����"�
�� !
���������������������������
���
�
��
�� !����"�
�� !������
�����0�����
�
!
��������
��"
���� !�"
����
�.�
!������
�C.�
!.��
C�
���
��
����
�.�
!'�



Toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen� 33 

�
�
�

$ 1.%�

�

$/1M%�

�

$315333%�

	
�
�
&�
	������������������
�
	�������������������
�

	������������������
�
�����
����

 

�

0	�������&�
� ������������������������������
� ������������������������������

���������
� ���������������
����������������1

������������������������H�����1
��������
������	����������������
���������������������������������

� H������������
����
��������
�������������������������

� �	��������������������	���	����$��
� 	
���	���	�� 
�����������
#$	 ��
��	��������
������
��B--B�������	�����������1
���������������������������1
�������������

�
�
/���������&�7���������$ '''%��
����&�/H35����
SSSS�������
1111111���	���������
,,,,�������
�
6���&�+90��B--D��

������������� �
��
������
0����
����
���� ������������������
���
�
��
�� !����"�
�� !������
�����0����

N.1.  Realisatie programmatie werken: 

nr. naam gebied Oppervlakte huidige bestemming gewestplan gewenste bestemming RUP 
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N.2.  Realisatie programmatie wonen: 

nr. naam gebied Mogelijk aantal woningen huidige bestemming gewenste bestemming 
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N.3. Realisatie groenvoorziening: 

nr. naam gebied Opp. huidige bestemming gewenste bestemming 
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DEEL 5 - Aandachtspunten als gevolg van sectorale regelgeving 
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A   Externe risico’s voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 

A.1. Toepasselijke regelgeving 
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A.2. Aanwezigheid van hoge en lage drempelbedrijven 
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1 decreet integraal waterbeheer  
2 BS 13/02/03, blz. 726 
3 voor precieze omschrijving, zie decreet 
4 www.mina.be/vr_bedrijven.html 
5 advies AMINABEL dd. 23/3/2005 met ref. AMINAL/VR/JM/2005/6180.   
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A.3. Aandachtspunten voor de diverse actiegebieden 
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B Plan-M.E.R. (milieu-effectenrapport) 

B.1. Toepasselijke regelgeving 
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B.2. Onderzochte alternatieven 
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6 cfr. advies van de bestendige deputatie van zitting van 26/9/2002 en haar brief daaromtrent aan AROHM van 1/10/2002.   
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C Passende beoordeling 

C.1. Toepasselijke regelgeving 
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C.2. Aandachtspunten voor de diverse actiegebieden 
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D Watertoets 

D.1. Toepasselijke regelgeving 
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D.2. Aandachtspunten voor de diverse actiegebieden 
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DEEL 6 – Toelichting per deelgebied en stedenbouwkundige 
voorschriften  

 
Opbouw  

Het verordenend grafisch plan bestaat uit 4 delen (zie figuur volgende pagina en zie Bijlage I).   
De verantwoording bij de verschillende deelgebieden van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
regionaalstedelijk gebied Mechelen bevat telkens ten minste de noodzakelijke onderdelen van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan zoals voorzien in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening: 
A. De relatie met het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen.  Hierbij wordt 

aangegeven aan welke stedelijk taakstelling het gebied invulling geeft, hoe de optie past in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en hoe een kwalitatieve invulling wordt nagestreefd.  In het 
bijzonder wordt aangegeven hoe de doelstellingen van het afbakeningsvoorstel en het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen worden vertaald in het plan.   

B. De bestaande feitelijke en juridische toestand.  Deze wordt voornamelijk op kaarten weergegeven:  
Kaart 1: Luchtbeeld met aanduiding van de grenslijn, de perimeters van de deelgebieden, toponiemen en 

markante terreingegevens (vb. rivieren, gebouwen, woonwijken, …).  In bijlage. 
Kaart 2: Gewestplan.  In bijlage.   
Kaart 3: Topografische kaart met aanduiding van de juridische plannen van sectorale wetgeving (vb. 

habitatrichtlijngebieden, beschermde landschappen, …).  In bijlage.   
Kaart 4: Kadastrale plannen met aanduiding van de goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen in de 

deelgebieden.  In bijlage.   
Een overzicht van de toepasselijke juridische plannen is in tabel opgelijst.   

C. De bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied.   
D. De visie en ruimtelijke conceptelementen voor het gebied.  Dit onderdeel geeft de onderbouwing 

voor de opgenomen aspecten voor inrichting en ontwikkeling in de deelgebieden en geeft aan hoe de 
gewenste ontwikkeling ervan concreet en kwalitatief kan verlopen (in tekst en eventueel in beeld).   

E. Op te heffen voorschriften.  Hier wordt aangegeven welke stedenbouwkundige voorschriften worden 
opgeheven d.m.v. van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Bijlage I: verordenend grafisch 
plan).  

Indien er bijkomende specifieke acties worden ondernomen tot uitvoering van het plan dan wordt dit 
tevens toegelicht.   
Op basis van de bestaande ruimtelijke structuur, de visie en het ruimtelijk concept voor het gebied worden 
de essentiële elementen geselecteerd voor opname in het verordenend gedeelte van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan.  Deze stap wordt in een tabel samengevat weergegeven (“Vertaling naar 
verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling“):  
 De titel van het stedenbouwkundig voorschrift.  
 De eerste kolom geeft samenvattend weer welke ruimtelijke opties belangrijk zijn bij de ontwikkeling 

van de verschillende gebieden.  Deze bevatten verwijzingen naar het afbakeningsproces, de visie en 
het ruimtelijk concept én ook aanvullende elementen die te maken hebben met programmatische 
elementen relevant bij de invulling van de gebieden.   

 In de tweede kolom worden de stedenbouwkundige voorschiften uitgewerkt voor de eerder 
beschreven inhoudelijke elementen die een verordenende vertaling vereisen. 

De tabel geeft de samenhang weer tussen het toekomstbeeld van het gebied, het verordenende gedeelte 
(plan en stedenbouwkundig voorschrift) en de relatie met vroegere plannen en voorschriften.  Op deze 
wijze is het tijdens het openbaar onderzoek en bij de interpretatie van stedenbouwkundige voorschriften 
steeds duidelijk wat de ontwerper ermee heeft bedoeld.   

6



46 Toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen 

De selectie van de elementen die opgenomen zijn in de stedenbouwkundige voorschriften is bewust 
beperkt gehouden om er in de toekomst voldoende flexibel mee te kunnen omgaan.  Enkel die elementen 
die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel worden verordenend vastgelegd.   
Een eventuele verfijning van de plannen door de gemeenten of provincies is –voor zover er niet strijdig 
mee- mogelijk op basis van de uitvoering van hun goedgekeurd ruimtelijk structuurplan.   
De stedenbouwkundige voorschriften zijn tevens opgenomen in Bijlage II.  
De voorschiften zijn opgesteld mede op basis van typevoorschriften zoals principieel goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering  (14/07/2006) en aangepast in technisch nazicht, meegedeeld op de Vlaamse 
Regering van  20/07/2006.   
 
Overzicht deelgebieden  

Volgende deelgebieden zijn onderdeel van het verordenend grafisch plan: 
 

 
 
 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 
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13 

14 

 

Legende: 
Grenslijn 
Deelgebieden: 
Arsenaal/Douane 
Veiling Zuid 
Mechelen Noord III en IV 
Technopolis 
Brusselsesteenweg 
R6 Zuid - Otterbeek 
Stuivenberg  
Maenhoevevelden 
Geerdegem 
Kantvelde 
Bethaniënpolder 
Bonduelle 
Stadsbos  
 
Kaartbladen: deel 1 - 4 

 

Opmerking: 
 schetsmatige aanduiding van de 

gebieden en de grenslijn 
 nummering zoals op plan en in tekst 

 
Achtergrond: Streetnet (1999), bron: 
AGIV.   
____ wegen 
-------  spoorwegen 
 
Bron: RWO, 2007 

Figuur 19: Situering deelgebieden en grenslijn binnen de kaartbladen van het verordenend grafisch plan 

 
Het verordenend grafisch plan is weergegeven in Bijlage I (bestaande uit 4 delen).   
 

Deel 1 
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Deel 4 
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Deelgebied 1 : Grenslijn 

A Relatie met het afbakeningsproces 

De grenslijn duidt de perimeter aan van het afbakeningsplan.  De grenslijn geeft het gebied aan 
waarbinnen de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen inzake stedelijke gebieden van 
toepassing zijn.  Ze maakt het onderscheid tussen het buitengebied en de stedelijke gebieden zoals 
gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  Het aangeven van de grenslijn is één van de 
finaliteiten van het afbakeningsproces.  Ze is de planmatige vertaling van de in het ‘voorstel van afbakening 
van het regionaalstedelijk gebied Mechelen’ opgenomen hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het 
regionaalstedelijk gebied Mechelen (zie Deel 4 §I).  Ze duidt tot op perceelsniveau aan welke delen van de 
gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Zemst en Bonheiden tot het regionaalstedelijk gebied 
Mechelen behoren.  Door de grenslijn vast te leggen in een verordend plan wordt:  
 Het ruimtelijk stedelijk gebiedbeleid gericht naar een concrete afgebakende plek; 
 Uitvoering gegeven aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zoals opgegeven in de 

richtinggevende opties in de gewenste ruimtelijke structuur (R.S.V. blz. 299 e.v.); 
 Uitvoering gegeven aan de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in verband 

met de stedelijke gebieden (cfr. R.S.V. blz. 581-582).   
 De afbakening een juridisch statuut geven zodat ze ook doorwerkt in uitvoeringsplannen van 

gemeenten en provincies.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 

De bestaande juridische toestand wordt grafisch weergegeven op de hieronder vermelde kaarten (in 
bijlage).  
Kaart 1:   Luchtbeeld met aanduidingen. 
Kaart 2:   Bestaande juridische toestand: gewestplan. 
Kaart 3 en 4: Bestaande juridische toestand: B.P.A-contouren, RUP-contouren, verkavelingsvergunningen, 

monumenten en landschappen en andere beschermingen vanuit het leefmilieu. 
Opmerking: De grenslijn is louter ter informatie weergegeven op deze kaarten omwille van de 
leesbaarheid.  Enkel de aanduiding op het verordenend grafisch plan (Bijlage I, delen 1-4) heeft een 
verordenende waarde. 
In onderstaande tabel worden enkel die elementen van de juridische toestand opgenomen die relevant zijn 
voor de ligging van de grenslijn.  Het gaat meer bepaald om de plannen die de grenslijn kruisen of eraan 
grenzen.  Plannen die er volledig binnen of er volledig buiten liggen zijn bijgevolg niet opgelijst.   
 
Type plan  

Gewestplan 
 

Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 
Gewestplan nr. 25 Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) en haar wijzigingen: 
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Algemeen (BVR 25/05/1999) 
- Algemeen (BVR 17/07/2000) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen  geen 
Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen  geen 
Algemene of bijzondere plannen van aanleg, 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Mechelen: 
- BPA “Dijle Schalienhoeve” (30/11/1989) 

1 
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Type plan  

- BPA “Sint-Libertus” (12/09/2001) 
- BPA “nr. 22 – Quater Mechelsbroek” (16/11/1982) 
Sint-Katelijne-Waver: 
- BPA “Mechelsesteenweg” (12/11/1993) 
- Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, deelplan “Hens bvba” (24/05/2002) 
Bonheiden en Zemst:  
- RUP Ossebeemden (22/6/2006) 

Verkavelingsvergunningen geen 
Habitatrichtlijngebieden “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” 
Vogelrichtlijngebieden Geen 
Beschermde dorpsgezichten “Park rond kasteel Zorgvliet” 

“Onmiddellijke omgeving van de Schutsluis” 
Beschermde landschappen “Zennegat – Battenbroek fase II” 

“Zennegat – Battenbroek fase V” 
“Mechelse Broek 1ste fase” 
“Dijle-Brugstraat fase 2” 
“Parkgebied Dijle-Brugstraat fase 1” 

Beschermde monumenten Geen  
Beschermde stadsgezichten  Geen  
Natuurreservaten “Mechels Broek” 

“Potpolder – Mechels Broek” 
“Robbroek” 

Bosreservaten Geen 
Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

GEN “Dijlevallei tussen Boortmeerbeek en Mechelen” 
GEN “Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete” 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Vertaling van de grenslijn uit het afbakeningsvoorstel naar een plan op 
kadastraal perceelsniveau 

C.1. Inhoudelijke uitgangspunten 
Belangrijke delen van de gemeenten Mechelen en Sint-Katelijne-Waver behoren tot het stedelijk gebied.  
Kleine delen van de gemeente Zemst (i.f.v. de kleinhandelsactiviteiten Brico aan de Brusselsesteenweg, en 
zeer beperkte bebouwing in het gebied Werfheide) worden eveneens in het stedelijk gebied opgenomen, 
niet omdat zij nodig zijn om de taakstelling te realiseren, wel omdat de afbakeningslijn bij voorkeur 
samenhangende ruimtelijke entiteiten omsluit en niet noodzakelijk de administratieve grens van een gebied 
volgt. In die zin is ook een heel beperkt aantal percelen in Bonheiden opgenomen.   
De kernen van Walem, Hombeek, Bonheiden, Hofstade behoren tot het buitengebied.  
In het voorstel van afbakening werd een voorstel van grenslijn uitgewerkt.  De motiveringen voor het 
voorstel van grenslijn zijn sterk verschillend van plaats tot plaats.  Het voorstel van grenslijn volgt 
infrastructuren, gewestplanbestemmingen, hoogtelijnen, morfologische grenzen, perceelsgrenzen, … 
Om de grenslijn te kunnen bepalen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is vertrokken van de lijn 
zoals deze werd aangegeven op het einde van het afbakeningsproces (cfr. kaart nr. 39 van het voorstel van 
afbakening), aangepast met de inzichten uit de bijkomende (terrein-)onderzoeken (cfr. Deel 4).   

C.2. Technische uitgangspunten  
Deze lijn (op kleine schaal) wordt beperkt bijgesteld i.f.v. de juridische vertaling tot op perceelsniveau (op 
grote schaal).  Hierbij wordt uitgegaan van volgende interpretaties: 
 Indien de lijn wordt begrensd door woonomgevingen wordt de lijn zo bepaald dat over een 

woonperceel een eenduidige uitspraak kan worden gedaan (in het stedelijk gebied of erbuiten).  
Doorsnijden van kadastrale percelen wordt maximaal vermeden.   

 Ter hoogte van een woonomgeving wordt de grenslijn zoveel mogelijk op de straatkant gelegd of op 
een ander duidelijk waarneembare infrastructuur (vb. beek, kanaal, …).   

 Bij het doorsnijden van nagenoeg continue bebouwing op een uitloper van de stedelijke ontwikkeling 
langs een verbindingsweg (vb. steenweg) wordt waar mogelijk doorsneden ter hoogte van een 
dwarsweg.  
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 Het uitgangspunt is dat de afbakeningslijn van het stedelijk gebied maximaal op het terrein moet 
herkenbaar zijn (vb. via bebouwing, landschapselementen, een fietspad, straat, perceelsbegrenzing, 
enz.).   

 De grenslijn wordt ingetekend op een ondergrond van een kadastraal plan (Kadscan, toestand 
1/1/2001).   

C.3. Gedetailleerde beschrijving grenslijn 

BIJLAGE I-Verordenend plan DEEL 1 :  

In het noorden van het stedelijk gebied valt het Zennegat volledig in het buitengebied. Battel maakt deel 
uit van het stedelijk gebied. Het natuurgebied ten westen van Battel behoort tot het beschermd landschap 
van het Zennegat. De grens van het stedelijk gebied valt hier samen met de gewestplangrens tussen woon- 
en natuurgebied. Het voorstel van afbakeningslijn stemt op deze plaats overeen met de mogelijke grens 
vanuit de natuurlijke structuur en met de mogelijke grens vanuit de landschappelijke structuur. Vanuit de 
agrarische structuur ligt de grens dieper in het Zennegat. 
De noordoostelijke Dijlevallei is een stedelijk natuurelement. Het behoort dus tot het stedelijk gebied. Dit 
betekent dat er geen insteek is van het buitengebied in het stedelijk gebied tussen Battel en het 
bedrijventerrein Mechelen noord. 
De mogelijke grens vanuit natuur en de grens vanuit landschap dringen langs de Dijlevallei dieper het 
stedelijk gebied in. Het noordelijk deel van Battel valt volgens de landschappelijke grens in het 
buitengebied. Door de selectie van het valleigebied als stedelijk natuurelement is er principieel geen 
conflict met de keuze om dit tot het stedelijk gebied te nemen.  De gebieden ter hoogte van de 
infrastructuurlussen tussen R6, E19 en N16 worden als bedrijventerreinen geselecteerd. De programmatie 
van de bedrijventerreinen weegt hier door en neemt twee volledig door infrastructuren afgebakende 
stukken uit een volgens de voorbereidende studie grensstellend natuurcomplex. Vanuit landbouw is er 
geen conflict. 
De Dijle vormt in het noorden een westelijke grens van het stedelijk gebied. Het bedrijventerrein 
Mechelen noord behoort ontegensprekelijk tot het stedelijk gebied. De Grote Vijver als deel van het 
Zennegat behoort tot het buitengebied.  De gewestplangrens van de industrie en van de bufferzone is hier 
het voorstel van afbakeningslijn. Het kasteel van Emmaüs valt binnen de afbakening. Functioneel is er een 
relatie mogelijk met het bedrijventerrein (bijvoorbeeld congrescentrum). Als groen element vervult het 
kasteel een rol in de structuur van stedelijke parkgebieden. Het aansluitend woongebied met landelijk 
karakter ten noorden van de industrie maakt deel uit van Walem en valt in het voorstel van afbakeningslijn 
in het buitengebied. 
Het voorstel van afbakeningslijn valt nagenoeg volledig samen met de mogelijke grens vanuit de 
natuurlijke en landschappelijke structuur. Er is hier geen grens vanuit de agrarische structuur. Het kasteel 
van Emmaüs is een waardevol element in de natuurlijke en landschappelijke structuur. Het woongebied 
met landelijk karakter is vanuit natuur en landschap niet eenduidig stedelijk gebied of buitengebied 
Het fort van Walem valt in het buitengebied.  Het vervult geen enkele stedelijke functie en is vanuit de 
natuurlijke waardering als een grensstellend element voor het stedelijk gebied aangeduid.  Ook de 
woonkern Walem behoort tot het buitengebied.  Het bedrijventerrein Mechelen noord komt tot tegen het 
fort van Walem.  Het gewestplan bepaalt hier de afbakeningslijn.  De R6 vormt grotendeels de noordelijke 
grens van het stedelijk gebied.  De woonkern Elzestraat behoort tot het buitengebied. 
Vanuit natuur is hier een onduidelijke grens.  R6 Noord en Otterbeek zijn hier mogelijk grenstellende 
natuurcomplexen. Vanuit de agrarische structuur zijn R6 Noord en Otterbeek als stedelijke 
landbouwoppervlakten aangeduid.  Vanuit landschap vormen zij minder grensstellende elementen.  Hier 
treedt dus een conflict op met het voorstel van afbakeningslijn.  Een deel van de open ruimte van R6 
Zuid-Otterbeek wordt benut voor stedelijke functies; R6 Noord ligt buiten de grenslijn.   

BIJLAGE I-Verordenend plan DEEL 2 :  

R6 tot aan Heisbroekweg vormt voor een deel de noordelijke grens van het stedelijk gebied, met 
uitzondering van een uitstulping ter hoogte van het militair domein.   
Via de Heisbroekweg wordt de veilingzone als grootschalig specifiek bedrijventerrein opgenomen in het 
stedelijk gebied, samen met een paar aangrenzende bedrijven (o.a. NovoBrick en De Ceuster).  De niet 
gerealiseerde bufferzone langs Tulpenlaan in Sint-Katelijne-Waver vormt een onderdeel van het 
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bedrijventerrein.  De afbakeningslijn houdt rekening met het B.P.A. 'Mechelsesteenweg'.  Het gebied 
tussen de Heisbroekweg, de Mechelsesteenweg en de R6 valt binnen het stedelijk gebied.   
De omgeving van het kasteel Kauwendaal, dat als randstedelijk groengebied is geselecteerd, valt binnen 
het stedelijk gebied. De wijk Pasbrug - Nieuwendijk valt quasi volledig binnen het stedelijk gebied.  De 
afbakeningslijn volgt de grens van het woongebied met het agrarisch gebied en sluit maximaal aan bij de 
gemeentegrens van Bonheiden. Bij de morfologische grenzen in de bestaande ruimtelijke structuur is R6 
als mogelijke begrenzing van het stedelijk gebied aangeduid.  
Vanuit natuur, landbouw en landschap wordt R6 niet als grens aangegeven. Vanuit natuur is een mogelijke 
grens gelegd bij de omgeving van het kasteel Kauwendaal dat als grenstellend complex wordt aangeduid. 
Het conflict wordt hier opgelost door de selectie van het gebied als randstedelijk groengebied. Tussen 
Heisbroekweg en Berlaarbaan is er geen grens vanuit natuur. Vanuit landbouw is een mogelijke grens 
ongeveer gelegd ter hoogte van R6 tussen Heisbroekweg en Mechelsesteenweg. Het 
woonuitbreidingsgebied van Pasbrug - Nieuwendijk wordt vanuit landbouw tot het buitengebied 
gerekend.  De woon- en bedrijvenprogrammatie zijn hier dus doorslaggevend. 
Ten oosten vormt de Oudestraat de grens van het stedelijk gebied. Dat maakt dat Bonheiden maximaal 
buiten het stedelijk gebied wordt gehouden.  Ook het deel ten noorden van de N15A tot aan De Nekker 
valt erbuiten. De Nekker zelf behoort als sport- en recreatiecentrum tot het stedelijk gebied. 
Vanuit natuur en landschap vormen de Dijlevallei tot tegen de Nekker en de vallei van de Vrouwvliet - 
Boeimeerbeek tot tegen de bebouwing van Pasbrug een grensstellend natuurcomplex. Vanuit de landbouw 
is er een gelijkaardige secundaire grens. De landbouw is er immers niet intensief.  Met uitzondering van 
het Mechels Broek is hetzelfde gebied grensondersteunend bij landbouw als bij natuur en landschap. Er 
treedt geen principieel conflict op.  
De gemeente Bonheiden wordt zo maximaal mogelijk buiten het stedelijk gebied gehouden; om tot 
ruimtelijk samenhangende gehelen te komen en de grenslijn ook te kunnen waarnemen op het terrein 
worden bepaalde individuele percelen wel binnen de grenslijn van het stedelijk gebied gebracht.  
Zodoende wordt maximaal rekening gehouden met het standpunt van de gemeenteraad van 28 november 
2001.  

BIJLAGE I-Verordenend plan DEEL 4 :  

De Dijle wordt voorgesteld als oostelijke grens van het stedelijk gebied ter hoogte van Muizen. De grens is 
hier duidelijk met de bebouwing op de linkeroever en de open vallei op de rechteroever. De wijk 
Muizenbrug, een verkaveling met vrijstaande bebouwing, op de rechteroever wordt buiten het stedelijk 
gebied gehouden. 
Bij de morfologische grenzen is de Dijle enkel ter hoogte van Muizen als barrière omschreven. Vanuit 
natuur en landschap zijn enkele kleine stukken op de linkeroever die op het gewestplan zijn aangeduid als 
natuur- en parkgebied, meegerekend tot het groter grensstellend natuurcomplex van de Dijlevallei. Voor 
het natuurgebied kan het voorstel van afbakeningslijn in vraag worden gesteld. Vanuit de agrarische 
structuur stellen er zich geen problemen. 
Ten zuiden van Muizen vormt de woonzone van het gewestplan de afbakeningslijn. De lijn kent hier 
plaatselijk een zeer grillig verloop. Vanuit natuur, landbouw en landschap is de grens gelegd bij de rand 
van de bebouwing. 
Het domein Plankendaal met bijhorende parkings behoort als randstedelijk groengebied en 
hoogdynamisch toeristisch knooppunt zeker tot het stedelijk gebied. De spoorlijn is de uiterste grens van 
het stedelijk gebied. Bij de studie van de morfologische grenzen zijn spoorwegen aangeduid als sterke 
barrières die echter door hun radiaal karakter in tegenstelling tot ringwegen slechts over beperkte lengtes 
als afbakeningsgrens kunnen functioneren. Deze grens stemt overeen met de grensbepaling vanuit natuur 
en landbouw. 
De mogelijke grens van de landschappelijke structuur legt Plankendaal in het buitengebied. De keuze als 
randstedelijk groengebied lost hier het conflict op. 
Vervolgens loopt de grenslijn van het stedelijk gebied op de zuidelijke kanaaloever tot aan de 
gemeentegrens met Mechelen. Hij volgt dan een kleine beek met houtkanten die een groen element vormt 
tussen Mechelen en Zemst en die tevens de administratieve grens uitmaakt tussen beide gemeenten. Beide 
zijden van Tervuursesteenweg behoren tot het stedelijk gebied. Ruimtelijk is dit te verantwoorden omwille 
van het gelijkaardig uitzicht, de gelijke dichtheid van bebouwing, de stedelijke functies (bijvoorbeeld kleine 
supermarkt, winkels, horeca) langs beide zijden van de steenweg. 
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Ten zuiden van het stedelijk gebied wordt de rand van de woonzone van het gewestplan als grens 
voorgesteld. Dit houdt in dat Werfheide tot het buitengebied behoort.  Zodoende wordt rekening 
gehouden met het standpunt van het college van 9/9/2002.   
Bij de morfologische grenzen is de Barebeekvallei één van de mogelijke zuidelijke grenzen aan het stedelijk 
gebied, net als het spoor en de Trianonlaan. Vanuit de natuurlijke structuur is het gebied Werfheide als 
onduidelijke grens beschouwd. Vanuit de agrarische structuur geldt het als grensondersteunende, maar 
niet als grensstellende landbouwoppervlakte.  De landschappelijke structuur beschouwt Werfheide wel als 
een grensstellend element. 
Ten westen van Tervuursesteenweg valt de grensbepaling van het stedelijk gebied samen met de rand van 
het woongebied op het gewestplan. Deze grens benadert de valleirand. Verder loopt de grens langs de 
spoorlijn naar Brussel. De kleinhandelszone langs de Brusselsesteenweg wordt in het stedelijk gebied 
geplaatst. Vanuit natuur, landbouw en landschap is de grensbepaling in deze omgeving identiek. 

BIJLAGE I -Verordenend plan DEEL 3 :  

De westelijke grens van het stedelijk gebied wordt gevormd door de E19. Zij is hard en zeer herkenbaar 
en wordt nog versterkt door de aanwezigheid van de Zennevallei en het naastliggend landbouwplateau. 
Mede gelet op de recreatieve waarde voor de stedelijke bewoner behoort het Vrijbroekpark als 
randstedelijk groengebied tot het stedelijk gebied. 
Vanuit natuur is een deel van het Vrijbroekpark als grensstellend natuurcomplex aangeduid. Vanuit 
landbouw is het park samen met Stuivenberg als grensondersteunende, maar niet als grensstellende 
landbouwoppervlakte aangeduid. Ook vanuit landschap zijn het westelijk deel van Vrijbroekpark en 
Stuivenberg als grensstellende elementen beschouwd. Voor Vrijbroekpark is het conflict opgelost door 
zijn selectie als randstedelijk groengebied. Voor Stuivenberg is de woonprogrammatie grensbepalend. Een 
aanzienlijk deel van de taakstelling kan hier worden opgevangen.  
In de bestaande ruimtelijke structuur beantwoordt de E19 aan de meest strikte definitie van infrastructuur 
als grens. Ook het barrière-effect van de Zennevallei is bij de morfologische grenzen vermeld.  

BIJALGE I -Verordenend plan DEEL 1 :  

Zoals eerder beschreven, behoort Battel tot het stedelijk gebied. 
Het voorstel van afbakeningslijn valt aan de westelijke kant samen met het kanaal. Dit houdt in dat de wijk 
De Warande niet tot het stedelijk gebied wordt gerekend net als de kleinhandel en de bedrijvigheid langs 
de N16. Bij de morfologische grenzen is het kanaal ter hoogte van Battel als barrière erkend. Vanuit 
natuur, landbouw en landschap is de afbakeningslijn hier gelegd aan de rand van de bebouwing van De 
Warande. Er treedt hier geen conflict op.  

D Op te heffen voorschriften  

Geen 
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E Grenslijn: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel 1. Afbakeningslijn regionaalstedelijk gebied 

Dit voorschrift wijzigt de bevoegdheidsverdeling tussen de drie planningsniveaus niet. 
De vervanging van de plannen van aanleg gebeurt conform de taakverdeling zoals die 
decretaal en in de structuurplannen is vastgelegd. 
 
 
 

 De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het regionaalstedelijk gebied 
Mechelen. 
Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden 
vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande 
bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De 
bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe gewestelijke, 
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA’s worden 
vervangen. 
Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn 
gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de 
decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van die ruimtelijke 
structuurplannen. 
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Deelgebied 2 : Strategisch stedelijk project  
Arsenaal - Douane  

A Relatie met het afbakeningsproces 

In de gewenste ruimtelijk structuur voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen wordt het gebied 
aangeduid als strategisch stedelijk project.  Het is een cruciale plek vlakbij het stadscentrum en vormt een 
belangrijke motor voor stedelijke ontwikkeling, mede gezien de ligging aan het hoofdstation en belangrijke 
stedelijke invalswegen.  Omwille van het belang en de complexiteit van het gebied is de site in detail 
onderzocht.  Een samenvatting ervan kan u nalezen in Deel 4§F.  Dit onderzoek heeft geleid tot een 
stedenbouwkundige visie op de site en de aanzet voor een ontwikkelingsstrategie (zie verder).  Daarbij is 
onderzocht hoe op een kwalitatieve manier invulling kan gegeven worden aan de taakstellingen inzake 
wonen en bedrijvigheid, rekening houdend met mobiliteitsuitdagingen.  Het gebied omvat grosso modo 
twee grote samenhangende delen: het Arsenaal en het Douaneplein.   
Via de inrichting van de site van het Arsenaal en het Douaneplein worden bijkomende mogelijkheden 
gegeven aan een economische ontwikkeling: herbruik verlaten bedrijfsterreinen, verdichten op nog 
onbebouwde gronden, inspelen op nieuwe economische behoeften (diensteneconomie) en garanderen 
behoud van bestaande industriële activiteiten (vb. NMBS-werkplaatsen).   
Het aansluitend stedelijk woongebied ten zuidoosten van het Arsenaal geeft grote mogelijkheden om een 
nieuwe stedelijke woonbuurt uit te bouwen en aldus de taakstelling inzake bijkomende woongelegenheden 
voor het stedelijk gebied in te vullen.  De stad Mechelen engageert zich via haar bestuursakkoord 2007-2012 
(punt 74) om initiatief te nemen tot ontwikkeling van het gebied met maximaal 250 woongelegenheden 
binnen de legislatuur.  Ze zal daartoe een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken.    
De woonkwaliteit in de bestaande woonbuurten -in het bijzonder langsheen de Leuvensesteenweg- wordt 
op lange termijn aanzienlijk verbeterd door het voorzien van groenzones ten noorden ervan, de  
verkeersbelasting op de Leuvensesteenweg te verminderen (doorgaand vrachtverkeer wordt omgeleid over 
de Arsenaalsite en niet langer via de steenweg), toegankelijkheid tot het station zal verbeteren met de 
herinrichting van de achterzijde van het station (bijkomende stationstoegang), aanleg van voet- en 
fietspaden langsheen de boulevard om deze verbinding mogelijk te maken en de bereikbaarheid van 
andere voorzieningen (vb. De Nekker) verhogen.   
Via het plan wordt een kader gegeven waarbinnen de bestaande dynamiek inzake bedrijvigheid (vnl. 
kantoorontwikkelingen) wordt opgevangen en de ontsluiting van de site wordt geoptimaliseerd zodat ze 
op zich een nieuwe dynamiek kan sturen inzake wonen en werken.  Deze wordt vooral gericht op 
kantoorontwikkeling (Arsenaal, Douane) en woningbouw (waterfrontontwikkeling langsheen het kanaal).  
Het plan gaat uit van de stedenbouwkundige visie zoals die tijdens het afbakeningsproces werd 
uitgewerkt1.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

BPA “nr. 36” (25/05/1994) 

Verkavelingsvergunningen Geen  

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden,  Geen 

                                                      
1 B. Secchi et al., 2002. 

2 
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Type plan  

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

De perimeter van het gebied omvat (1) het bedrijventerrein gesitueerd tussen het spoor, het kanaal, de 
Leuvensesteenweg en de Hanswijkbeek, en (2) het Douaneplein in het noorden nabij De Nekker.  Het 
gehele gebied is gesitueerd aan de achterzijde van het station en de spoorlijnen.  Zie ook kaarten in bijlage.   
De structuurbepalende elementen zijn: 
- Industriële activiteit op de Arsenaalsite (werkplaatsen en loodsen NMBS) 
- Hanswijkbeek die het Arsenaal scheidt van de open ruimte en bewoning ten zuiden ervan.  Langsheen 

de beek is er een groene zone met park.   
- Spoorlijnen die het gebied omsluiten 
- Spoorbruggen en autobruggen over het kanaal 
- Station en de parkings 
- Kanaal dat het gebied ten zuiden begrenst 
- Dryport in Muizen (overslag van spoor naar wegverkeer), ingesloten door bebouwing 
- Woonwijk langsheen de Leuvensesteenweg 
- Versnipperd binnengebied op de Arsenaalsite waar vooral een dynamiek is inzake nieuwe kantoren 

(vb. Kluwer, Rode Kruis, …).   
- De De Motstraat als belangrijke ontsluitingsweg van de site.   
- Douaneplein dat ingesloten ligt tussen sporen en Dijle.   
- Dijlevallei  
 

 

  

 

Legende:  

Dijlevallei 
Open ruimte 
bos 
woonwijk 
woonlinten  
bedrijven en kantoren 
school en sporthal 
spoorweg 
station 
spoorinfrastructuur 
wegen 
kanaal  
ontsluiting 

Situering gebied  Bestaande ruimtelijke structuur  Bron: dep RWO, 2007

Figuur 20: begrenzing gebied en bestaande ruimtelijke structuur  

D Visie en ruimtelijke concepten 

De essentie van de stedenbouwkundige visie kan als volgt worden samengevat.   
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D.1. Douaneplein 
Dit gebied beschikt omwille van de ligging over potenties van bovenlokaal niveau. Dit deel wordt daarom 
ontwikkeld voor personeels- en bezoekersintensieve activiteiten, en kan dus zowel kantoren als 
bijvoorbeeld ontspanningsfaciliteiten herbergen (concertzalen, congresruimten, sporthallen, fuifzalen,…).  
Het kan aansluiten op een bestaande recreatieve as die vanuit het stadscentrum (Grote Markt en 
omgeving) naar De Nekker (hallen, cinema) loopt.   
Het bestaande logistiek centrum van de NMBS verhuist op termijn best naar een andere locatie.   
Bestaande activiteiten (vb. bedrijven, randstadsparking) kunnen behouden blijven.  Aanwezige 
natuurwaarden, aansluitend op de Dijlevallei, worden maximaal behouden; waar evenwel de natuurwaarde 
de dag van vandaag reeds dermate verstoord is wordt gezocht naar een gepaste herbestemming 
(gemeentelijk containerpark, bufferbekken, zonevreemde woningen).   

D.2. Waterfront en voorzieningen 
De woonlinten langsheen het kanaal liggen thans wat ingesloten in de bedrijvenzone.  Het is wenselijk om 
een ruimer gebied langs het kanaal een waterfrontontwikkeling met woningbouw mogelijk te maken.  
Bestaande woningbouw blijft dus behouden.  Een buffering naar de achterliggende bedrijvenzone moet 
garanderen dat de woonkwaliteit behouden en verbeterd wordt.  
De nabijgelegen sporthal kan behouden blijven. Leegstaande gebouwen (vb. school) kunnen gesloopt 
worden.   
De weg langsheen het kanaal wordt een lokale bedieningsweg zodat de verkeershinder voor de bewoners 
beperkt is.  

D.3. Arsenaal - De werkplaatsen 
De werkplaatsen van de NMBS worden behouden omwille van de belangrijke economische functie en 
tewerkstelling voor de regio.  Het bedrijf krijgt de nodige ruimte om op lange termijn te kunnen blijven en 
uit te breiden.  Daarom wordt het gebied in een specifieke bestemming voor spoorgebonden activiteiten 
opgenomen.   
Het is evenwel niet wenselijk op de lange termijn hier andere belastende industriële bedrijven toe te laten 
vanuit milieuoogpunt, maar ook omwille van de potenties naar andere activiteiten die de nabijheid van het 
treinstation biedt.   

D.4. Binnengebied beter ontsluiten en ontwikkelen als kantoorlocatie  
Op dit deel van de site is de huidige dynamiek het best zichtbaar.  Voor een optimaal ruimtegebruik is het 
wenselijk dit deel goed te ontsluiten en een kantoorverdichting mogelijk te maken. Het eerste gebeurt via 
de heraanleg van de De Motstraat, met aantakking op de stedelijke boulevard.  Zodanig is een goede 
afwikkeling van het autoverkeer naar de snelweg mogelijk zonder daarbij door dense woonwijken te 
passeren.  De route garandeert tevens dat de verkeersdruk op de Leuvensesteenweg ter hoogte van de 
woonwijk Leuvensesteenweg afneemt.   
Gezien de nabijheid van het station komt deze locatie bij uitstek in aanmerking voor personeels en 
bezoekersintensieve activiteiten.  De afstemming van het bereikbaarheidsprofiel en het mobiliteitsprofiel is 
mogelijk via een kantoorinvulling.  Bestaande andere bedrijven kunnen wel blijven bestaan.  Nieuwe 
industriële activiteiten zijn echter niet gewenst.   
De inrichting gebeurt zodanig dat de woonkwaliteit van de omliggende buurten ten minste behouden 
blijft.   

D.5. Aandacht voor langzame verkeersas als verbinding tussen het station en de nieuwe 
woonwijk  

Bij het herinrichten van de achterkant van het station als tweede ‘voorkant’ is het wenselijk niet enkel 
hierop een ontsluiting te richten voor gemotoriseerd verkeer (o.a. stedelijke boulevard en verlengde De 
Motstraat), maar tevens een verkeersveilige verbinding voor langzaam verkeer te realiseren.  De aansluiting 
van de nieuwe woonwijk Spreeuwenhoek-Venne op het station kan via een dergelijke groene verkeersas 
gebeuren.  De precieze ligging ervan kan via de lokale inrichting van de kantorenzone optimaal ingepland 
worden en wordt daarom niet aangeduid op het bestemmingsplan.    
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D.6. Stedelijke boulevard en stationsomgeving: 

A1.1 Motivatie afwijking selectie wegencategorisering van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen: 

Vandaag nemen de Vesten rondom de binnenstad de functie aan van de nieuw aan te leggen stedelijke 
boulevard.  De Vesten zijn overbelast.  De Vesten zijn geselecteerd in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen als primaire weg II.  De functie van de Vesten wordt verlegd naar de nieuwe stedelijke 
boulevard.  De categorisering wordt daarbij overgenomen.  De Vesten kunnen daardoor heringericht 
worden als een stedelijke weg (secundaire weg).  De stedelijke boulevard is dus geen bijkomende ringweg, 
maar wel een vervanging van de Vesten.  De boulevard vervult geen functie als ringweg rond Mechelen.  
De ontwerpsnelheid dient daarom op 50 km/u gehouden te worden.   
De optie om de functie van de Vesten te verleggen naar de Arsenaalsite is ook opgenomen in het 
mobiliteitsplan van de stad Mechelen.   

A1.2 Infrastructuur en inrichting van de boulevard 

De boulevard verbindt de N15 (Nekkerhal) met de Jubellaan/E19.  De dimensionering gebeurt op 2x2 
rijvakken.  De aanleg van de boulevard veroorzaakt geen bijkomende verkeerslast voor de buurt.  
Verkeersmodeleringen hebben aangetoond dat de boulevard geen extra verkeer aantrekt, niet zal werken 
als ringweg rond Mechelen, en geen bijkomende verkeershinder en –lawaai zal veroorzaken.  De 
leefbaarheid voor de buurt blijft gegarandeerd; de leefbaarheid van de woonwijken rondom da Vesten zal 
toenemen.   
De boulevard wordt aangelegd met zorg voor de landschappelijke inpassing.  De bouw van een 
bijkomende brug over het kanaal is noodzakelijk om de aansluiting op de E19 mogelijk te maken.  Op de 
boulevard takken twee wegen aan: Leuvensesteenweg, die deels heringericht wordt als lokale weg, en de 
Motstraat, die deels de functie van de Leuvensesteenweg zal overnemen.   
Langs de stedelijke boulevard, aan de achterkant van het station, wordt een nieuwe stationstoegang 
voorzien met bijhorende voorzieningen: fietsparking, autoparking, kiss and ride zone, … . Fiets- en 
voetgangersverbindingen langsheen de boulevard ontsluiten de Nekker, het station en de woonwijk 
langsheen de Leuvensesteenweg.   

A1.3 Boulevard als drager voor nieuwe stedelijke ontwikkeling 

De aanleg van de boulevard zorgt voor een optimale ontsluiting van zowel de Arsenaalsite als het 
Douaneplein.  Daardoor worden heel wat potenties gecreëerd voor de toekomstige economische 
ontwikkeling van beide locaties: 
1) in de zone tussen de boulevard, de bypass (= bijkomend spoor voor treinen), het kanaal en de 

Leuvensesteenweg wordt een zone voor personeels- en bezoekersintensieve activiteiten ingericht.  
Een parking, gedeeltelijk onder het treinspoor en onder de nieuwe kantoren, aansluitend op de 
boulevard zorgt voor parkeergelegenheid voor deze activiteiten en het station.   

2) het Douaneplein wordt een spil in het stedelijk weefsel waar publiektrekkende functies thuishoren: 
kantoren, recreatie, ontspanning, congres, … .   

Deze opties zijn het resultaat van onderzoek in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
(gemeentelijk mobiliteitsplan) en de stedenbouwkundige studie voor het geheel van de Arsenaalsite.   
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Figuur 21: ruimtelijke concepten 

E Ontwikkelingsstrategie 

Een dergelijke complexe site vraagt een aangepaste ontwikkelingsstrategie waarbij alle partners (privaat en 
publiek) betrokken zijn.  Binnen het eerder aangehaalde onderzoek is daartoe een voorstel uitgewerkt, dat 
rekening houdt met volgende aspecten:  

1) Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het project 
2) De omzetting van de visie en concepten naar uitvoerbare plannen 
3) Noodzakelijke investeringen 
4) De organisatie: naar een PPS-constructie met projectbureau 

Momenteel is het projectbureau, dat hierover bijkomende onderhandelingen kan begeleiden, nog niet 
opgestart.  Aan een aantal randvoorwaarden en financiële garanties is dus op heden nog niet voldaan.  Een 
ontwikkeling van de site wordt voorzien in een tijdspanne van tien jaar.   

F Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan Mechelen 
(KB 05/08/1976) en latere wijzigingen: 
- Gebieden voor milieubelastende industrieën 
- Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s  
- Woonuitbreidingsgebied 
- Woongebied 
- Woongebied met landelijk karakter 
- Parkgebied 
- Buffer 
- Bosgebied 
- Bestaande waterwegen 
- Bestaande spoorwegen 
- Reservatiegebieden (voor sporen) 
- Landelijke gebieden 
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft tevens het BPA “nr 36” gedeeltelijk op. 
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G Strategisch stedelijk project Arsenaal-Douane: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en 
juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
  

 
Artikel 2.1. Gebied voor spoorinfrastructuur 

Dit gebied omvat de bestaande spoorwegbundel en station en de bijkomende ruimte 
nodig voor de uitbreiding van de bundel met twee spoorlijnen.  
In functie van een hoogwaardige ontwikkeling van het gebied voor stationsomgeving, 
wordt mogelijk gemaakt dat er parkeerplaatsen worden aangelegd onder de sporen, 
onder de voorwaarde dat dit het functioneren van de spoorlijnen niet in het gedrang 
brengt.  
Onder aanhorigheden van spoorwegen wordt verstaan: 
- Spooruitrustingen zoals sporen, bovenleidingen, seininrichting, kabelwerken, alle 
grond- en kunstwerken voor de realisatie van de dragende structuur, alle gebouwen en 
andere constructies, met noodzakelijke toegangswegen, die verband houden met het 
onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn zoals tractie-onderstations, 
sectioneerposten, seinposten, onderhoudsplatformen, dienstlokalen, communicatie, 
alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en eventuele ventilatie zoals 
evacuatieschachten, afsluitingen, ventilatie-uitrustingen, de infrastructuren voor de 
afwatering van de spoorbedding zoals grachten, duikers, pompstations.  
- Eventuele stopplaatsen/treinstations, voor zover die in de aangeduide strook te 
lokaliseren zijn en voor zover hiertoe beslist wordt. 
 
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.  

 Art. 2.1.1.  
Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden.  
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, 
het functioneren of aanpassen van deze spoorinfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen,  
recreatienetwerk, waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten. 
Voor zover de aanleg en het functioneren van deze spoorinfrastructuur niet in het 
gedrang wordt gebracht, zijn werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen voor de aanleg van parkeervoorzieningen tevens toegelaten. 
 

Bij een nieuwe bouwvergunning voor renovatie, verbouwing, uitbreiding, … van het 
station Mechelen en de sporen gelden algemene kwaliteitsvoorwaarden.  

 Art. 2.1.2. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de (ver)bouw van 
het station en de aanleg van spoorinfrastructuur moet de aanvrager aantonen dat 
voldaan is aan volgende vereisten:  
- Het station en aanhorigheden kennen een globale kwalitatieve inrichting.  
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
- Ter hoogte van het station is een doorsteek voor voetgangers vereist tussen het 

Koning Albertplein en de achterzijde van het station.  
 

In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat een 
deel van het gebied beslaat, moet aangegeven worden wat met het overige gedeelte 
gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag 
kunnen oordelen of het nog niet benutte deel lange tijd onbenut zal blijven voor 
vervoers- of verkeersinfrastructuur en wat er tussentijds mee zal gebeuren. 
 

 Art. 2.1.3. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de 
spoorinfrastructuur gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 

  

 
Artikel 2.2. Gebied voor stationsomgeving 

 
 
 
 
 
 

 Art. 2.2.1. Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en bezoekersintensieve 
activiteiten, openbare groene en verharde ruimten.  
Ook verwante voorzieningen zijn toegelaten, zoals: 
- kleinhandel voor dagelijkse aankopen; 
- horeca;  
- openbare en private nutsvoorzieningen en diensten; 
- gemeenschapsvoorzieningen; 
- sociaal-culturele inrichtingen; 
- recreatieve voorzieningen  
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.  
Bestaande vergunde bebouwing en andere constructies, die niet aan de hierboven 
geformuleerde bepalingen voldoen, kunnen behouden blijven en verbouwd worden. 
Uitbreiding en herbouw ervan is niet toegelaten.  
Bestaande vergunde activiteiten die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen 
voldoen kunnen behouden blijven. Verbouw van de bebouwing en andere 
constructies is toegelaten. Herbouw en uitbreiding ervan is niet toegelaten.    
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten:  

- grootschalige kleinhandel 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer, maar ook in de architecturale vormgeving van de gebouwen. Op deze 
belangrijke zichtlocatie langs de sporen is ook de ‘stedelijke’ uitstraling en 
architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep van groot belang. Om het 
aangrenzend openbaar domein zo aangenaam mogelijk te maken, moet er voor 
gezorgd worden dat zo weinig mogelijk blinde gevels grenzen aan het openbaar 
domein maar wel zoveel mogelijk toegangen, …  
Gelet op de ligging en de beperkte ruimte moet bij de inplanting van nieuwe kantoren 
en winkels een hoge dichtheid nagestreefd worden. De aanleg van parkeerplaatsen 
onder de aangrenzende sporen biedt een mogelijkheid tot efficiënt ruimtegebruik. 
Gelet op de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer dient het aantal 
parkeerplaatsen wel beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke.  
 

 Art. 2.2.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes: 
- Zorgvuldig ruimtegebruik; 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied; 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen; 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes; 

- Een V/T-index van minimum 2/3; 
- Het bouwen in meerdere lagen waar de activiteit dit toelaat; 
- In het gebied wordt een voldoende grote pendelparking voorzien i.f.v. het 

treinstation.  
Het aantal parkeerplaatsen  voor de personeelsintensieve en bezoekersintensieve 
activiteiten binnen deze zone wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. Deze 
parkeerplaatsen worden maximaal gegroepeerd of geïncorporeerd in de 
gebouwen. 

  

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van de onderneming.  
 

 Art. 2.2.3.  Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten.  
 

  Art. 2.2.4. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 2.2.5. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

  

 
Artikel 2.3. Gebied voor stedelijke ontwikkeling 

Onder personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten worden onder andere 
verstaan: ontspanningsfaciliteiten van regionaal belang zoals een concertzaal, 
congresruimte, sporthal, fuifzaal, … Ook het behoud van een stadsrandparking op 
deze site is mogelijk.  
Het gebied kan omwille van zijn ligging aansluiten op de bestaande recreatieve as die 
vanuit het stadscentrum naar De Nekker loopt.  
 

 Art. 2.3.1. Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en bezoekersintensieve 
activiteiten, wonen, openbare groene en verharde ruimten.  
Ook verwante voorzieningen zijn toegelaten, zoals: 
- kleinhandel voor dagelijkse aankopen; 
- horeca;  
- openbare en private nutsvoorzieningen en diensten; 
- gemeenschapsvoorzieningen; 
- sociaal-culturele inrichtingen; 
- recreatieve voorzieningen  
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.  
Het gebied moet gedifferentieerd worden ingevuld naar activiteiten en de 
verschillende stedelijke activiteiten van regionaal belang dienen elkaar te versterken. 
Bestaande vergunde activiteiten die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen 
voldoen kunnen behouden blijven en uitbreiding. Verbouw, herbouw en uitbreiding 
van de bebouwing en andere constructies is toegelaten 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten:  
- grootschalige kleinhandel 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer, maar ook in de architecturale vormgeving van de gebouwen. Op deze 
belangrijke zichtlocatie langs de sporen is ook de ‘stedelijke’ uitstraling en 
architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep van groot belang. Om het 
aangrenzend openbaar domein zo aangenaam mogelijk te maken, moet er voor 
gezorgd worden dat zo weinig mogelijk blinde gevels grenzen aan het openbaar 
domein maar wel zoveel mogelijk toegangen, woningen, …  
Gelet op de ligging en de beperkte ruimte moet bij de inplanting van nieuwe kantoren 
en winkels een hoge dichtheid nagestreefd worden. De aanleg van parkeerplaatsen 
onder de aangrenzende sporen biedt een mogelijkheid tot efficiënt ruimtegebruik.  
 

 Art. 2.3.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes: 
- Zorgvuldig ruimtegebruik; 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied; 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen; 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes; 

- Het bouwen in meerdere lagen waar de activiteit dit toelaat 
- Parkeren wordt maximaal gegroepeerd of geïncorporeerd in de gebouwen.; 
 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van de onderneming.  
 

 Art. 2.3.3.  Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten.  
 

  Art. 2.3.4. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 2.3.5. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

  

 

Artikel 2.4. Gebied voor diensten bij waterinfrastructuur 

 

Gemeenschaps- of openbare nutsvoorzieningen voor waterweginfrastructuur kunnen 
de volgende voorzieningen zijn: reception facilities om de scheepsruimen te reinigen, 
plaatsen om afval af te leveren. 

 Art 2.4.1. Het gebied is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen bij 
waterweginfrastructuur.  
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, 
het functioneren of aanpassen van gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nutsvoorzieningen met het oog op waterweginsfrastructuur. Daaronder wordt onder 
meer het bestaande bedieningsgebouw van de sluis verstaan.  
Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van het gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 
 

  Art. 2.4.2. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

  

 
Artikel 2.5. Natuurgebied 

In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik betekent niet 
dat bepaalde zones in het natuurgebied niet afgeschermd kunnen worden omwille van 

 Art. 2.5.1  
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
de natuurwaarde. 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als natuurgebied 
is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van 
schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied. 

In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het 
beheer van of het toezicht op het betrokken natuurgebied, op voorwaarde dat ze niet 
samen gebruikt worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met 
een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal…). Een dergelijke 
bebouwing kan slechts toegelaten worden voor zover ze landschappelijk inpasbaar is. 

 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de 
natuur en het natuurlijk milieu. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en 
van de landschapswaarden zijn toegelaten. 
 

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie in het natuurgebied. 
Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’. 

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder 
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen … 

Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden, 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten … 

Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, 
vuilnisbakken … 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 

Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding. 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen. 
 

 Art. 2.5.2  

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden 
wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk 
maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het 
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid. 

 

 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.  

 Art. 2.5.3.  

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming 
niet in het gedrang brengen, zijn werken, handelingen en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden eveneens toegelaten, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.  
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Artikel 2.6. Gemengd openruimtegebied 
 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als 
openruimtegebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende 
rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer 
van het gebied.  

Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. In het gebied zijn 
uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied, 
op voorwaarde dat ze niet gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om 
gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor 
materiaal ...).  
 

 Art.2.6.1. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie 
nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor deze functies zijn toegelaten. 
 

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van 
het gebied worden gerekend: 

- speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een (overdekte) picknickplaats, 
zitbanken,  vuilnisbakken, beperkte sanitaire voorziening ...  

- toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen,  
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten ... 

- paden voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende 
verharding. 

 

 Art. 2.6.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
wordt overschreden zijn, in uitzondering op het onbebouwde karakter van het gebied, 
de volgende werken, handelingen en wijzigingen toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht op de sociale, 
educatieve of recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen 
of schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100m² 
met uitsluiting van elke verblijfsaccomodatie. Binnen het gebied kan een parking 
worden aangelegd in functie van het recreatief medegebruik. 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid; 
 

In het gebied is een containerpark en bufferbekken gelegen.  

Het containerpark kan verder worden uitgebaat binnen de huidige site.   
 

 Art. 2.6.3. In uitzondering op het onbebouwd karakter van het gebied, is het 
toegelaten om bestaande vergunde constructies te behouden en de bestaande 
activiteiten verder uit te bouwen binnen de huidige omvang ervan.  
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Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 

 Art. 2.6.3. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 
Artikel 2.7. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 
spoorweggebonden bedrijven 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein. 
 
Binnen het gebied is onder andere een car-wash en benzinestation gelegen.  Deze 
functies kunnen worden behouden in het gebied. 
 
Voorbeelden van gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen zijn een 
vrachtwagentankstation, een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-
/postloket.  

 Art. 2.7.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met 
spoorweggebonden karakter. Een bedrijf is spoorweggebonden als de activiteiten 
ervan noodzakelijk of ondersteunend zijn voor de werking van de spoorwegen. 
De hoofdactiviteiten van die bedrijven zijn: 
- Herstel en onderhoud van spoorinfrastructuur en –voertuigen 
- Autonome kantoren  
- Transport, distributie en logistiek 
- Productie, opslag  en verwerking van goederen  
- Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel 
- Logistiek complementaire en logistiek ondersteunende activiteiten inclusief 

exploitatie van intermodale en laad- en losinfrastructuur 
Voor zover de hoofdactiviteiten van het gebied niet in het gedrang worden gebracht, 
zijn volgende activiteiten toegelaten aan de rand van het gebied, dit aan de kant van 
de Leuvensesteenweg: 
- Kantoren en kantoorachtigen, ook zonder spoorweggebonden karakter 
Bestaande vergunde bedrijvigheid die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen 
voldoen kunnen behouden blijven en verder uitbreiden. Verbouw, herbouw en 
uitbreiding van de bebouwing en andere constructies is toegelaten.   
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het 
functioneren van het specifiek regionaal bedrijventerrein, zijn toegelaten. 
 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- Kleinhandel 
- Agrarische productie 
- Afvalverwerking met inbegrip van recyclage 
- Verwerking en bewerking van mest en slib 
- Verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  

 Art. 2.7.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes: 
- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied  
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 - Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

 
In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf. 
 

 Art. 2.7.3. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200 m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
 

  Art. 2.7.4. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 2.7.5. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder toepassing van de Seveso-
wetgeving, zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen. 

 Art. 2.7.6. Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten. 
 

  

 (in overdruk) 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Art. 2.7.7.  Buffer 

Een buffer moet een overgang vormen tussen het bedrijventerrein en het 
aangrenzende woongebied.  
De realisatie van deze buffer is omwille van bebouwing en verharding op vandaag niet 
mogelijk.  Deze buffer wordt aangelegd bij stopzetten van de huidige activiteit binnen 
(een deel van) deze zone.   
 

 Tussen de bedrijven en het aangrenzende woongebied wordt in een buffer voorzien. 
De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. 
De buffer wordt beplant met  streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het 
oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende 
functies.  
De stedenbouwkundig vergunde gebouwen en verhardingen binnen deze zone 
kunnen in standgehouden en verbouwd worden binnen het bestaand volume.   
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het stopzetten van de activiteit binnen (een 
deel van) de bufferzone, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, 
moet de zone voor buffer voor het betreffend deel aangelegd en beplant zijn. Daarna 
zijn alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 
buffer toegelaten.  
 

  

 
Artikel 2.8. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren 

Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein. 
Voorbeelden van gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen zijn een  
gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-/postloket. 

 Art. 2.8.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor kantoren. Dat zijn bedrijven met als 
hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk 
administratief karakter en een hoge personeelsintensiteit. 
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het 
functioneren van het specifiek regionaal bedrijventerrein, zijn toegelaten. 
 

Voorbeelden van kantoorachtigen zijn offsetbedrijven, labo’s, onderzoekscentra, 
gebouw waarin telecom en computerondersteuning gegeven wordt, opslag van 
hoogtechnologisch materiaal … 
Voorbeelden van kleinschalige complementaire voorzieningen zijn kinderopvang en 
sportfaciliteiten. 
Binnen het gebied is onder andere een deel van een productieloods van de NMBS en 
een sporthal gelegen. Deze functies kunnen worden behouden in het gebied.  

 Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten: 
- kantoorachtigen, dat zijn bedrijven in gebouwen met de uiterlijke vorm van een 

kantoor maar met een functie en/of hoofdactiviteit die niet gericht is op 
hoofdzakelijk administratieve en personeelsintensieve dienstverlening; 

- kleinschalige complementaire voorzieningen die in hun dienstverlening gericht 
zijn op de hoge personeelsintensiteit van de op het bedrijventerrein gevestigde 
bedrijven.  
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Bestaande vergunde bedrijvigheid die niet aan de hierboven geformuleerde bepalingen 
voldoen kunnen behouden blijven en verder uitbreiden. Verbouw, herbouw en 
uitbreiding van de bebouwing en andere constructies is toegelaten.  Uitbreiding van 
het bestaande productiegebouw van de NMBS is niet toegelaten.  
 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- kleinhandel 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer, maar ook in de architecturale vormgeving van de gebouwen. Ook de 
architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep is van belang. Om het 
aangrenzend openbaar domein zo aangenaam mogelijk te maken, moet er voor 
gezorgd worden dat zo weinig mogelijk blinde gevels grenzen aan het openbaar 
domein en zoveel mogelijk toegangen,…  

 Art. 2.8.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes:  
- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

- Het bouwen in meerdere lagen waar de activiteit dit toelaat 
- Het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat en 

het aansluitend op bestaande gebouwen uitbreiden 
- Publiciteit wordt beperkt en maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van 

de gebouwen 
- Grootschalige opslag, productie en verwerking in open lucht is niet toegelaten. 

Beperkte opslag wordt zo veel mogelijk onttrokken aan het zicht vanuit het 
openbaar domein 

- Parkeren wordt beperkt en gegroepeerd of geïncorporeerd in de gebouwen 
- De niet bebouwde ruimte wordt zoveel mogelijk als groene ruimte ingevuld 
 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf. 
 

 Art. 2.8.3. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200 m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
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  Art. 2.8.4. Om functionele relaties te leggen wordt tussen het woongebied 

Spreeuwenhoek in het zuiden van het plangebied en het gebied voor 
stationsomgeving een verbinding gerealiseerd voor de zachte weggebruiker, dit in een 
groen kader.  
 

Een buffer moet een overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de 
aangrenzende bestemmingen, met name naar het woongebied en het parkgebied. De 
buffering naar het parkgebied staat vooral in functie van de beek.  
Een buffering naar het specifiek regionaal bedrijventerrein voor spoorgebonden 
activiteiten is niet vereist.  
Een breedte van de bufferzone wordt niet vastgelegd, gezien dit afhangt van de 
bestaande toestand op het terrein en van de aangrenzende bestemming.  

 Art. 2.8.5. Bij nieuwbouw op de percelen van het bedrijventerrein grenzend aan het 
woongebied of het parkgebied wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen 
aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke 
inpassing en afstand. 
De buffer wordt beplant met  streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het 
oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende 
functies.  
 
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 
buffer zijn toegelaten.  

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor die percelen grenzend aan het woongebied of parkgebied, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer 
aangelegd en beplant zijn. 

 
  Art. 2.8.6. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een 

inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  Ook dient de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid in 
de buurt worden aangegeven. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig 
meegestuurd aan de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de  behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag 
kan een bestaande inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten. 
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  Art. 2.8.7. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 

gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder toepassing van de Seveso-
wetgeving, zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen. 

 Art. 2.8.8. Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten. 
 

  

  
Artikel 2.9 Parkgebied 
 

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde van het gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven. 

 Art. 2.9.1. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de 
ontwikkeling van een park of parken. 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg nevengeschikte 
functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze 
functies zijn toegelaten. 

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de 
ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden,  horticulturele 
waarden  landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de 
sociale functie niet geschaad wordt. 

 

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder 
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen … 

Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden, 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten … 

Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, 
vuilnisbakken … 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 

 Art. 2.9.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 
toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk 
maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het 
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding. 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen. 
 

worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid 

 

Behoud en hergebruik van de bestaande bebouwing in het parkgebied is mogelijk, 
rekening houdend met de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het 
gebied. Alle instandhoudingswerken, ook structurele aan die gebouwen zijn 
toegelaten, alsook het verbouwen of herbouwen binnen de bestaande volumes. 
Uitbreiding van het bestaande bouwvolume kan met maximaal 20%, voor zover de 
bouwkundige erfgoedwaarde gevrijwaard blijf, hersteld of versterkt wordt. 
Bijkomende bebouwing is niet toegelaten.  
Deze werken, handelingen en wijzigingen m.b.t. de functies wonen, nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen, toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, horeca, kantoor- of dienstenfuncties kunnen slechts toegelaten 
worden op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Dit 
moet proportioneel bekeken worden en ook rekening houdend met de sectorale 
wetgeving.  
Dit betekent onder meer dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt 
overschreden en dat de voorziene verweving van functies noch de aanwezige of te 
realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving, noch de gewenste ruimtelijke 
structuur in het gedrang brengt of verstoort. het naleven van deze voorwaarden moet 
blijken uit de beslissing van de vergunningsverlenende overheid of het advies van de 
gemachtigde ambtenaar.  
Onder wonen worden zowel één- als meergezinswoningen begrepen.  
Onder nuts- en gemeenschapsvoorzieningen worden bv. zorgvoorzieningen of 
educatieve voorzieningen begrepen.  
Onder toeristisch-recreatieve voorzieningen worden zowel dag- als 
verblijfsrecreatieve voorzieningen begrepen.  
Kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor deze activiteiten zijn 
bijvoorbeeld: beperkt aantal parkeergelegenheden, speeltuigen, infrastructuren i.f.v. 
speelbossen en speelweiden, kleinschalige kampeervoorzieningen (sanitair,…) vb. in 
functie van jeugdverblijfstoerisme of hoeve- of kasteelkamperen, kleinschalige 
onthaalinfrastructuren (infoborden, schuilplaatsen, …), terras i.f.v. horeca, … 
Hoogdynamische dagrecreatieve activiteiten (sportvelden, golfterreinen, dierentuinen, 
omvangrijke speeltuinen, …) of toeristische voorzieningen (grootschalige 

 Art. 2.9.3. In bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen kunnen behalve de 
activiteiten voor de realisatie van de in de overige artikels vermelde functies, ook de 
volgende activiteiten toegelaten worden: 

- wonen; 

- nuts- en gemeenschapsvoorzieningen; 

- socio-culturele voorzieningen; 

- toeristisch-recreatieve voorzieningen; 

- horeca; 

- kantoor- of dienstenfunctie; 

Ten behoeve van deze functies is het toegelaten: 

- Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen te verbouwen, herbouwen op 
dezelfde plaats binnen het bestaande bouwvolume, of het uitbreiden met 
maximaal 20% van het bestaande bouwvolume. Indien de gebouwen niet 
aangesloten zijn op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk 
gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van afvalwater.  

- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor het 
goed functioneren van de toegelaten activiteiten.  

Er moet rekening gehouden worden met de schaal en de ruimtelijke impact van deze 
activiteiten. Daarbij wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 2.9.1, ten minste 
aandacht besteed aan: 

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of 
bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen. 
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kampeervoorzieningen, …) zijn niet toegelaten.  
 

  

Het behoud van de bestaande landbouwactiviteiten in parkgebied blijft gegarandeerd. 
 

 Art. 2.9.4. Binnen het gebied is landbouw een ondergeschikte functie. Werken, 
handelingen en wijzigingen met het oog op de bestaande landbouwactiviteiten zijn 
toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen en gelijkaardige 
constructies. 
 

In dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn voorschriften opgenomen voor de 
zogenaamde zonevreemde woningen e.d..  Aan de gemeente wordt evenwel de 
mogelijkheid gelaten om specifiek voor het eigen grondgebied op te treden en in een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het statuut van deze bestaande activiteiten te 
regelen.  In een dergelijk geval nemen de voorschriften van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan de plaats in van de voorschriften zoals ze in dit gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen. 

 

 Art. 2.9.5. Indien een gemeente voor delen van dit gebied een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan opmaakt met voorschriften voor functies en activiteiten vermeld in 
het artikel 2.9.3, krijgen de voorschriften van dat plan na goedkeuring ervan voorrang 
op de voorschriften opgenomen onder het artikel 2.9.3.  

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 
 

 Art. 2.9.6. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 
Artikel 2.10. Woongebied 
 

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 

 Art. 2.10.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante 
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten 
en openbare verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve 
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socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
 

voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen.   

 

 Art. 2.10.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

  Art. 2.10.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de 
globale ontwikkeling van het gebied of vanaf 1ha en/of 25 woongelegenheden, wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor 
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de  vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 2.10.4. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

  

(symbolische aanduiding) 
Artikel 2.11. Ontsluiting 

Binnen het gebied wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur voorzien.   
Er wordt een nieuwe verbindingsweg (stedelijke boulevard) voorzien tussen de 
Jubellaan/E19 en de N15 en wordt De Motstraat doorgetrokken tot aan deze 
stedelijke boulevard. Met deze rechtstreeks aansluiting van de Leuvense Steenweg op 
de nieuwe primaire weg II kan het laatste deel van de Leuvense Steenweg 
opgewaardeerd worden tot een aangename woonstraat. De doortrekking van De 
Motstraat is niet aangeduid op het plan omdat de wijze van aantakken op de stedelijke 
boulevard nog niet vastligt. De voorkeur gaat uit naar een zo recht mogelijke 
aansluiting op de boulevard.  
Gezien de exacte ligging van deze wegen nog niet gekend is, worden deze indicatief 
aangeduid.   
 
Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur  wordt verstaan: al dan niet verharde 

 Art. 2.11.1. In functie van de ontsluiting wordt nieuwe wegenis voorzien: 
- Een primaire weg II, als verbindingsweg tussen de Jubellaan/E19 en de N15; 
- Daarop aansluitend de doortrekking van de De Motstraat als verbindingsweg, 

tussen de nieuwe bypass naar de Leuvense Steenweg. Deze verbinding kan niet 
gebeuren via de Boutersemstraat en de Hanswijkvaart.  

De pijlen duiden symbolisch aan welke plaatsen met elkaar verbonden moeten 
worden.  
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het 
functioneren of aanpassen van deze wegeninfrastructuur en aanhorigheden.  
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, 
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bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en 
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de 
veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de geluidswerende 
constructies, de parkeerplaatsen langs autosnelwegen. 

 

recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten. 
De aanleg van de verbindingsweg tussen de Jubellaan/E19 en de N15 mag de 
ontsluiting van de terreinen van de NMBS in het specifiek regionaal bedrijventerrein 
voor spoorweggebonden bedrijven niet in het gedrang brengen..  
 

Een belangrijk principe bij de aanleg van de wegenis is zorgvuldig ruimtegebruik, 
vooral in functie van de inrichting van het Douaneplein en de stationsomgeving. 
Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen evidente optie. 
Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een zorgvuldig 
ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een aantal 
principes meegegeven.  

 Art. 2.11.2. Bij de aanleg van de infrastructuur moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes:  
- Zorgvuldig ruimtegebruik; 
- Ruimtelijke samenhang met de omliggende gebieden 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen 
 

  

 symbolische aanduiding in overdruk 
Artikel 2.12. Hoogspanningsleiding 

 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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Deelgebied 3: specifiek regionaal bedrijventerrein 
 Veiling zuid 

A Relatie met het afbakeningsproces 

Dit gebied is in de loop van het afbakeningsproces onderzocht als mogelijke locatie voor een 
bijkomend regionaal bedrijventerrein.  Omwille van de versnippering en de aanwezige grootschalige 
en leefbare serreteelt en de verwachte kosten voor onteigening van de tuinders is de site in de het 
afbakeningsvoorstel uiteindelijk niet weerhouden.  Hierdoor is een belangrijke site (qua omvang) 
komen te vervallen in functie van het opvangen van de taakstelling aan bijkomende 
bedrijventerreinen zoals vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.   
De optie om het gebied alsnog op te nemen in het afbakeningsplan wordt gedragen vanuit de keuze 
een maximale verweving van functies te behouden.  Zodoende kan de bestaande economische 
activiteit van de serretelers behouden blijven en uitbreiden, en krijgt bijkomende bedrijvigheid, 
verwant aan de land- en tuinbouw, ook ruimte.  De beschikbare oppervlakte voor die bijkomende 
bedrijvigheid is bijgevolg wel beperkter.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen  

Verkavelingsvergunningen Nr. 116/315 (7/11/1983), nr.? (18/7/1963), 116/315 (7/11/1983), 
116/510 (17/8/2006) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden,  Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het onderzoeksgebied heeft een omvang van ongeveer 88 ha.  In het gebied komen diverse functies 
verweven voor en is het ruimtegebruik er sterk versnipperd: wonen, kleinhandel langsheen de kant 
van de Mechelsesteenweg, serreteelt verspreid over het gebied, tuinbouw (grasland, tuinbouw, 
braak, hobbylandbouw).  De onbebouwde percelen nemen een oppervlakte in van ongeveer 47 ha.  
De zonevreemde woningen en hun tuinen nemen ongeveer 18 ha in.  
De ontsluiting van het gebied gebeurt thans via de Potputlei, de Mussepi, de Peutersweg, 
Hooghuisweg en Kastanjelei.  Het betreft alle smalle wegen die eigenlijk niet voorzien zijn op zwaar 
transportverkeer.  De interne ontsluiting is beperkt.   

3 
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Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied of opgenomen in afbakeningen 
van het VEN.  De biologische waarde van de gronden is gering: slechts enkel percelen hebben een 
biologische waarde (omdat ze bebost zijn).  Parallel aan de Heisbroekweg loopt de Otterbeek door 
het gebied. 
Een deel van de percelen ligt braak, een deel is in gebruik door de beroepslandbouw, een ander deel 
is in landbouwgebruik maar niet geregistreerd, een deel is buiten landbouwgebruik en een deel is in 
gebruik voor serreteelt.   
Een aantal serrebedrijven zijn de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Of er thans uitbreidingsbehoeften 
zijn is niet gekend.  
Een uitgebreide beschrijving met aanduiding van landgebruik is opgenomen in Deel 4 §B.   

D Visie en ruimtelijke concepten 

Beleidsmatig wordt ervoor geopteerd om zowel de bestaande toestand te behouden (serreteelt, 
tuinbouw, woningbouw) maar ook het gebied maximaal te ontwikkelen in functie van bedrijvigheid.  
Gelet op de specifieke situering van dit gebied tussen de veiling en de stad Mechelen, de visie van 
de gemeente Sint-Katelijne-Waver in het GRS over dit gebied, de bestaande serrebedrijven en 
zonevreemde woonclusters wordt gekozen voor een specifieke verwevenheid van bestaande 
serrebedrijven en bedrijven die aan de landbouw toeleveren of de producten ervan verwerken. 
Bestaande serreteelt en uitbreiding ervan wordt toegelaten. 
De nabijheid van de Veiling is daarbij een troef2.  
Rekening houdend met enerzijds het versnipperd karakter van het gebied en anderzijds de keuze 
om de potenties die een aantal grotere ingesloten onbebouwde gebieden bieden voor economische 
verdichting te benutten, wordt een ontwikkeling van het gebied voorgesteld uitgaande van volgende 
principes.   

D.1. Behoud en ontwikkeling grootschalige serreteelt 
De leefbare grootschalige serreteelt wordt gevrijwaard en behoudt voldoende uitbreidings-
mogelijkheden voor een rendabele bedrijfsvoering naar de toekomst toe.  Serreteelt is bijgevolg een 
hoofdactiviteit van het gebied.   

D.2. Behoud bestaande gebouwen 
De bestaande woonbebouwing wordt maximaal gevrijwaard (geen onteigeningen).  Zonevreemde 
woningen kunnen behouden blijven en krijgen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden zoals thans 
door het DRO voorzien.   

D.3. Buffering woonwijken langsheen de Midzelehoeve en de Mechelsesteenweg 
Er wordt een voldoende buffer ten opzichte van de bestaande bebouwing (wonen, kleinhandel) 
langsheen de randen van het gebied (Fort van Midzelen en Mechelsesteenweg) voorzien.   

D.4. Inbreng van bedrijven verwerkend en toeleverend aan de land- en tuinbouw 
De aard en schaligheid van de bijkomende bedrijvigheid wordt afgestemd op het karakter en de 
functie van het gebied (bebouwd karakter door de grootschalige serres, landbouw).  De 
bedrijvigheid speelt in op de aanwezigheid van de serreteelt en de verwerking van de producten.  
Aldus komt ruimte beschikbaar voor agro-industriële bedrijvigheid (verwerking landbouwproducten 
                                                      
2 Momenteel wordt door de POM Antwerpen een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting en herontwikkeling van het 
ebstaande bedrijventerrein waarop de veiling gelegen is.  Zie hieromtrent ook Deel 4.B.2.. Aangezien de resultaten 
hiervan bij opmaak van het ontwerp-gewestelijk rup nog niet gekend zijn kan een eventuele gewenste herbestemming 
nog niet opgenomen worden in het plan.   
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en toelevering aan de landbouw s.l.). Momenteel zijn er twee deelgebieden waar dit mogelijk is: 
langsheen de Heisbroekweg en langsheen de Potputlei.   
Mits vrijwaring van de bestaande grootschalige en leefbare serrebedrijven, hun bijhorende 
bedrijfswoningen, de bebouwing langsheen de Mechelsesteenweg, de zonevreemde woningen 
maximaal gespaard worden en het uitsluiten van restpercelen die verspreid liggen tussen de 
grootschalige serrebedrijven, kan een aanbod van ongeveer 38 ha bedrijventerrein benut worden 
(van de 88 ha).  

D.5. Ontsluiting bundelen naar R6 via Heisbroekweg 
De ontsluiting van het deelgebied gebeurt. langsheen de Heisbroekweg.   
Door de nabijheid van het 'productiegebied' is de bijkomende verkeersstroom beperkt.   

D.6. Vrijwaren Otterbeek 
De Otterbeek wordt vrijgehouden van verdere bebouwing in de toekomst.   
 
 

 

 

 
D1. Behoud en ontwikkeling groot-

schalige serreteelt 
 D2. Behoud bestaande gebouwen  D3. Buffering woonwijken langsheen 

de Midzelehoeve en de Mechelse-
steenweg 

 

 

 
D4. Inbreng van bedrijven 

verwerkend, toeleverend en 
dienstverlenend aan de 
landbouw 

 D5. Ontsluiting bundelen naar de  
Heisbroekweg 

 D6. Vrijwaren Otterbeek 

Figuur 22: ruimtelijke concepten 

 

E Op te heffen voorschriften  

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschrift agrarisch gebied en landelijk 
woongebied op van het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) en haar latere wijzigingen.   
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F Specifiek regionaal bedrijventerrein Veiling zuid: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: 
ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel 3.1. Regionaal bedrijventerrein voor agro-industrie  

Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein.  
Onder niet aan de grond gebonden agrarische productie wordt verstaan, productie 
die geen gebruik maakt van de aanwezig teelaarde, zoals een champignonkwekerij. 

Gezien de complexiteit van het gebied is het niet wenselijk dat gemeenschappelijke 
en complementaire voorzieningen (zoals bedrijfsrestaurant,…) inherent aan het 
functioneren van het regionaal bedrijventerrein worden toegelaten in deze zone.  
Deze kunnen beter worden ondergebracht in het bestaande bedrijventerrein bij de 
Veiling (gebied ten noorden van de Midzelehoeve). 
Binnen het gebied is onder andere een kleinhandelsactiviteit gevestigd.  

 Art. 3.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met als 
hoofdactiviteit:  
- aan de landbouw toeleverende activiteiten 
- landbouwverwerkende activiteiten 
- aan de landbouw dienstverlenende activiteiten 
- niet aan de grond gebonden agrarische productie 
Bestaande vergunde bedrijvigheid en andere activiteiten die niet aan de hierboven 
geformuleerde bepalingen voldoen kunnen behouden blijven en verder uitbreiden. 
Verbouw, herbouw en uitbreiding van de bebouwing en andere constructies is 
toegelaten.  Een uitbreiding kan slechts leiden tot een maximale 
volumevermeerdering met 20%.   
 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- verwerking en bewerking van mest 
- verwerking en bewerking van slib 
- grondopslag en grondbe- en –verwerking 
- tuinaanleg 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 

 Art. 3.1.2.. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes:  
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor 
een zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden 
enkel een aantal principes meegegeven.  
 
 

- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied 
- De oevers van de Otterbeek worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en 

verharding.   
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

 

De breedte van de te vrijwaren zone wordt gebiedsgericht bepaald.  Art. 3.1.3.  De Otterbeek is een structuurbepalend element in het plangebied en 
moet gevrijwaard blijven. Inbuizing van de beek, bebouwing en/of verharding 
langs de beekoevers is niet toegelaten, behalve deze noodzakelijk voor de 
ontsluiting van het terrein.  
    

Onder bruto bouwvolume moet worden verstaan, het volume, gemeten aan de 
buitenkant van het gebouw. 

 Art. 3.1.4. Voor zover de ontwikkeling van het gebied niet in het gedrang wordt 
gebracht, is het toegelaten bestaande woningen te verbouwen, herbouwen of 
uitbreiden, op voorwaarde dat (1) de woning op het moment van de 
vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot 
indien ze niet voldoet aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van 
de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk 
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. 

Als een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de 
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor 
het behandelen van afvalwater. 

Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één 
geheel mee vormen - alleen leiden tot een maximaal bruto bouwvolume van 1000 
m³. Die uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
Een buffer moet een overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de 
aangrenzende bestemmingen. Een bufferstrook langs de R6 heeft ook een functie 
naar het verbinden van verschillende groenentiteiten conform het gemeentelijk 

 Art. 3.1.5. Tussen het terrein en de aangrenzende zones wordt in een buffer 
voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
ruimtelijk structuurplan van Sint-Katelijne-Waver. 
Omwille van de bestaande toestand is het niet mogelijk om op vandaag rondom 
het bedrijventerrein een buffer te realiseren, en is dit gezien de activiteiten en de 
aangrenzende zones ook niet overal noodzakelijk.  
Een breedte van de bufferzone wordt niet vastgelegd (behalve langs noordelijke 
zijde), gezien dit afhangt van de bestaande toestand op het terrein en van de te 
bufferen functie.  
 

geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.  

Deze buffer wordt aangelegd rekening houdend met de bestaande bebouwing en 
verharding en met de aangrenzende functies.  
De bufferstrook wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen 
met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de 
aanliggende functies of als kwaliteitsvolle overgang.  
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning op percelen grenzend aan deze aangrenzende zones, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer 
aangelegd en beplant zijn. 
 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig 
of nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf. 
 

 Art. 3.1.6. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van 
maximaal 200m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn 
toegelaten. 
 

  Art. 3.1.7. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor 
de  vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt 
tot wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de 
rest van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als 
zodanig meegestuurd aan de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de 
toepasselijke procedure voor de  behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe 
vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of  een aangepaste of 
nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 3.1.8. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming 
zijn per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die 
nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

  Art. 3.1.9. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder toepassing van de 
Seveso-wetgeving, zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen. 

 Art. 3.1.10. Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten. 
 

  

 (in overdruk) 
Art. 3.1.11.  Buffer 

Een buffer moet een overgang vormen tussen het bedrijventerrein en het 
aangrenzende woongebied.  
De realisatie van deze buffer is omwille van bebouwing en verharding op vandaag 
niet mogelijk.  Deze buffer wordt aangelegd bij stopzetten van de huidige activiteit 
binnen (een deel van) deze zone.   
 

 Tussen de bedrijven en het aangrenzende woongebied wordt in een buffer 
voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. 
De buffer wordt beplant met  streekeigen struiken en hoogstammige bomen met 
het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de 
aanliggende functies.  
De stedenbouwkundig vergunde gebouwen en verhardingen binnen deze zone 
kunnen in standgehouden en verbouwd worden binnen het bestaand volume.   
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het stopzetten van de activiteit binnen 
(een deel van) de bufferzone, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer voor het betreffend deel aangelegd en 
beplant zijn. Daarna zijn alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg 
en het onderhoud van de buffer toegelaten.  
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 (symbolische aanduiding in overdruk) 
Art. 3.1.12. Ontsluiting  

  Het bedrijventerrein wordt via één ontsluiting gebundeld ontsloten op de 
Heisbroekweg.  Individuele erfontsluitingen op deze weg zijn niet toegelaten. 
 

  Art. 3.1.13. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van 
het gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

  

 
Artikel 3.2. Woongebied 
 

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes 
(groene en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat 
om handel, horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren 
en diensten, en socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 

 Art. 3.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante 
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene 
ruimten en openbare verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en 
recreatieve voorzieningen.  
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis 
elektriciteitscabines, tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties 
voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra 
... 

 
Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. 
De beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor 
werken met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de 
beoordeling beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet 
dus afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de 
beoordeling mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen. 

 

 Art. 3.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 
de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten 
minste aandacht besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde 

bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

  Art. 3.2.3. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 (in overdruk) 
Art. 3.2.4.  

De ruimte tussen de bestaande woningen en het bedrijventerrein zorgt voor een 
groene overgang tussen de twee zones.  Het gebied bestaat grotendeels uit de 
tuinen van de bestaande woningen en deels uit mogelijk bij de woningen in te 
richten tuinen.  
Voorbeelden van werken, handelingen, voorziening en inrichtingen in functie van 
de tuin zijn: 
- zwembad, bergplaatsen, garages, carports, hokken voor dieren,… 
- opritten, terrassen, tuinpaden,… 

 Het gebied is bestemd om een groene overgang tussen het woongebied en het 
regionaal bedrijventerrein te vormen.  Het gebied kan gebruikt worden als tuin bij 
de voorgelegen woningen.  Alle werken, handelingen, voorzieningen en 
wijzigingen in functie van de tuin zijn toegelaten.  
Bestaande vergunde constructies en/of activiteiten die niet voldoen aan 
bovenstaande bepalingen kunnen worden bestendigd. Herbouw van deze 
constructies is mogelijk. Uitbreidingen worden niet toegelaten.   
 

  

 
Art. 3.3. Hoogspanningsleiding 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen 
die nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden 
kunnen bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen 
voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening 
houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, 
de exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het 
gedrang worden gebracht. 
 

  

 (in overdruk) 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
Art. 3.4. Reservatiegebied voor lijninfrastructuur 

In functie van de verdere uitbouw van de wegeninfrastructuur wordt de 
reservatiestrook van het gewestplan terug opgenomen.   

 Art. 3.4.1. Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het 
beheer en de exploitatie van wegeninfrastructuur en aanhorigheden.  
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de 
aanleg, het functioneren of aanpassing van die wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het 
oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd 
verkeer toegelaten. 
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de 
vergunningen die afgeleverd worden tijdelijke vergunningen zijn. . 
 

In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat een 
deel van het gebied beslaat, moet aangegeven worden wat met het overige 
gedeelte gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de 
aanvraag kunnen oordelen of het nog niet benutte deel lange tijd onbenut zal 
blijven voor vervoers- of verkeersinfrastructuur en wat er tussentijds mee zal 
gebeuren. 

 Art. 3.4.2. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de 
verkeers- en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden op een 
kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving. 
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Deelgebied  4: gemengd regionaal bedrijventerrein  
Mechelen Noord III en IV 

A Relatie met het afbakeningsproces 

Uit de hypothese van afbakening blijkt dat de gebieden “Mechelen noord III en IV” aan het 
knooppunt van de E19 en de R6 verschillende potenties hebben: enerzijds voor de ontwikkeling als 
regionaal bedrijventerrein, anderzijds als stedelijk natuurelement (gezien de vegetatietypes er als 
waardevol worden beschouwd).   
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk 
gebied Mechelen een aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten.  Gezien de 
schaarste van geschikte en beschikbare gebieden in het stedelijk gebied Mechelen voor deze 
activiteiten, wordt er in de gewenste ruimtelijke structuur voor geopteerd om de potenties als 
regionaal bedrijventerrein te benutten.  Deze keuze is gebaseerd op één van de concepten van de 
hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur die het knooppunt E19 en R6 beschrijft als drager 
van hoogwaardige stedelijke functies. 
Door de ontwikkeling van deze terreinen kunnen binnen het regionaalstedelijk gebied enkele 
belangrijke zichtlocaties worden gerealiseerd.  Bij invulling van de taakstelling voor economische 
activiteiten wordt gestreefd naar maximale differentiatie van bestaande en nieuw te ontwikkelen 
regionale bedrijventerreinen.  De terreinen Mechelen Noord III en IV worden aangeduid voor de 
ontwikkeling van een gemengd regionaal bedrijventerrein.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 

06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen, Habitatrichtlijngebieden, 
Vogelrichtlijngebieden 

Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

De gebieden zijn ten noordwesten van de kern van Mechelen gelegen, op het knooppunt van de 
E19 met de R6.  Ze worden ook door deze wegenisinfrastructuur begrensd.   
Het meest noordelijk gelegen gebied “Mechelen noord III” bevat centraal in het gebied een aantal 
zonevreemde woningen.  Voor het overige wordt het gebied voornamelijk gebruikt voor landbouw.  

4 
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Twee 70kV hoogspanningslijnen doorkruisen de zone.  Het gebied wordt aan oostelijke zijde 
ontsloten en vindt via een brug onder de knooppuntinfrastructuur aansluiting op de wijk ‘Bruine 
Kruis’.   
Het meest zuidelijk gebied “Mechelen noord IV” is onbebouwd en grotendeels bebost (struweel).  
Het gebied is op vandaag niet ontsloten.  

D Visie en ruimtelijke concepten 

Uit het onderzoek naar bijkomende bedrijvigheid en stedelijke functies rond Mechelen Noord (zie 
Deel 4) wordt onder andere een uitbreiding van economische functies voorgesteld in de lussen van 
het op- en afrittencomplex van de snelweg en haar aantakkingen op de N16 en de R6.  Daarvoor is 
een herbestemming van de huidige bufferbestemming naar bedrijventerrein nodig.  Uit de studie 
blijkt dat de sites bij voorkeur ingevuld worden als gemengd regionaal bedrijventerrein met 
personeelsextensieve functies.  Er wordt wel opgemerkt dat de invulling van deze ruimtes een claim 
legt op een toekomstige herinrichting van het op- en afrittencomplex.   

E Op te heffen voorschriften  

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschrift ‘bufferzone’ van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976), en latere wijzigingen, op. 
 
 



 

 

 

F Deelgebied Mechelen Noord III en IV: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en 
juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
 
 

 

 
Artikel 4.1. Gemengd regionaal bedrijventerrein 

Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein. 
Op een gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen bedrijven gevestigd en uitgebaat 
worden die om ruimtelijke of milieuredenen niet verweefbaar (meer) zijn met een 
multifunctionele stedelijke of residentiele omgeving.  
Met opslag is de opslag van de geproduceerde of verwerkte goederen bedoeld. 
Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de opslag van grond voor een grondwerker hieronder 
begrepen zijn. 
Een regionaal bedrijf is een grootschalig bedrijf met belangrijke ruimtelijke impact op 
de omgeving op vlak van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimte-inname en 
potentieel in te bufferen effecten. ‘Regionaal’ verwijst niet naar de economische 
relaties of het verzorgingsgebied van het bedrijf. 
Voorbeelden van gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen zijn een 
vrachtwagentankstation, een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-
/postloket.  
 

 Art. 4.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met de volgende 
hoofdactiviteiten: 
- productie, opslag en verwerking van goederen; 
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.  
 
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het 
functioneren van het gemengd regionaal bedrijventerrein, zijn toegelaten. 
 
 
 

Met autonome kantoren wordt bedoeld bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en 
overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge 
personeelsintensiteit. De kantooractiviteit is hier niet ondergeschikt aan andere 
bedrijfsactiviteiten zoals productie of verwerking van goederen. 
 

 De volgende activiteiten zijn toegelaten: 
- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel; 
- autonome kantoren; 
- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen. 
 

Onder mestverwerking en slibverwerking  worden alle verwerking en bewerking van 
mest of slib begrepen. 

 De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
− kleinhandel;  
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 − agrarische productie; 

− afvalverwerking met inbegrip van recyclage; 
− verwerking en bewerking van mest en slib; 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer.  
 

 Art. 4.1.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes: 
- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen; 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

- Het bouwen in meerdere lagen daar waar de activiteit dit toelaat; 
- Het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat en 

het aansluitend op bestaande gebouwen uitbreiden 
- Publiciteit wordt beperkt en maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van 

de gebouwen 
- Parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of geïncorporeerd in of 

op het bedrijfsgebouw, daar waar het beheer dit toelaat; 
 

  Art. 4.1.3. Toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld 
aan de productieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die 
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken. De 
toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse bebouwde oppervlakte 
innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de 
toonzaaloppervlakte mag maximaal 500 m² zijn. 
 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf. 
 

 Art. 4.1.4. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Onder bruto bouwvolume moet worden verstaan, het volume, gemeten aan de 
buitenkant van het gebouw. 

 Art. 4.1.5. Voor zover de bedrijfsvoering niet in het gedrang wordt gebracht, is het 
toegelaten bestaande woningen te verbouwen, herbouwen of uitbreiden, op 
voorwaarde dat (1) de woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet 
verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de 
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot 
verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te 
zijn, ook wat de functie betreft. 

Als een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag 
afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van 
afvalwater. 

Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één 
geheel mee vormen - alleen leiden tot een maximaal bruto bouwvolume van 1000 m³. 
Die uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
   Art. 4.1.6. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een 

inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 4.1.7. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
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Ruimtelijke opties  Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Omwille van de overstromingsgevoeligheid, grondwaterstromingsgevoeligheid en 
infiltratiegevoeligheid van het gebied is het van belang dat bij de ontwikkeling van de 
terreinen specifieke aandacht wordt besteed aan waterberging, vertraagde afvoer van 
hemelwater, e.d..  
 

 Art. 4.1.8. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. Omwille van de watergevoeligheid van dit gebied, dient hier specifieke 
aandacht aan te worden besteed.  
 

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder toepassing van de Seveso-
wetgeving, zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen. 

 Art. 4.1.9. Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten. 
 

  

 symbolische aanduiding in overdruk 

Art. 4.2. Hoogspanningsleiding 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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Deelgebied  5: specifiek regionaal bedrijventerrein 
Technopolis 

A Relatie met het afbakeningsproces 

Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk 
gebied Mechelen een aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten.  De taakstelling 
voor economische activiteiten wordt ingevuld door differentiatie van bestaande terreinen en door 
ontwikkeling van nieuwe regionale bedrijventerreinen.  Een van deze nieuwe terreinen is het gebied 
Technopolis.   
Dit gebied sluit aan op het gemengd regionaal bedrijventerrein Mechelen zuid.  Van deze zone 
wordt gesteld dat de regionale potenties ervan niet mogen gehypothekeerd worden door de 
vestiging van lokale activiteiten waarmee louter kantoorfuncties en kleinhandel gemoeid zijn.  Voor 
de functionele invulling moet worden gestreefd naar functies met een hoge toegevoegde waarde 
(hoge productiviteit, weinig publieksintensief).  Een beperkte kantoorontwikkeling kan wel 
plaatsvinden in het nabijgelegen gebied Technopolis.   
De zone is gelegen langs de invalsweg Brusselsesteenweg (primaire weg R12), geselecteerd als 
stedelijke invalsweg.  De ligging langs deze weg maakt het gebied geschikt (vooral het noordelijk 
deel) voor de vestiging van grootstedelijke functies waar in het bestaand weefsel geen plaats voor is.   
In het afbakeningsvoorstel wordt de zone geschikt geacht voor de ontwikkeling van een nieuwe 
kantoor- en dienstenzone.   
Niettemin wordt ervoor geopteerd om het gebied deels te bestemmen als gebied voor stedelijke 
activiteiten, dit omdat het ruimtelijk aansluit bij Technopolis. Daarmee wordt ingespeeld op 
enerzijds de uitbreidingsplannen van het doe-centrum Technolopis® (noordelijk deel) en wordt het 
zuidelijk deel behouden als buffergebied.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 

06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen  

Verkavelingsvergunningen Geen  

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 
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C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het gebied is ten zuidwesten van de kern van Mechelen gelegen.  Het wordt begrensd door het op- 
en afrittencomplex van Mechelen Zuid in het noordwesten en door het complex Technopolis en 
woonbebouwing langs de Brusselsesteenweg in het oosten.  Het op- en afrittencomplex is hoger 
gelegen op een talud van ongeveer 5 tot 7 meter ten opzichte van het maaiveldniveau van het 
gebied.   
Het betreft een open gebied dat vooral bestaat uit weiland, een klein voetbalveld in het noorden en 
een klein bos in het zuiden.  Fysisch behoort het gebied tot de uitlopers van de alluviale gronden 
van de Zennevallei.  Ondanks het geïsoleerd karakter heeft de site deze alluviale eigenschappen 
behouden.  Bij de invulling van het gebied zal daar dan ook rekening mee moeten worden 
gehouden door extra aandacht te schenken aan het waterbergend vermogen.  Het gebied is op de 
biologische waarderingskaart voor een groot deel aangeduid als biologisch waardevol, en dit vooral 
omwille van het loofbos in het zuidwesten.  Er is daarom voor geopteerd om dit bos zoveel 
mogelijk buiten het plangebied te houden.  Dit ook omdat in het zuiden de meest natte gronden 
gelegen zijn.   

D Visie en ruimtelijke concepten 

D.1. Uitbouw van Technolopis®  
Momenteel realiseert Technopolis® een uitbreiding binnen de bestaande zone bestemd als openbaar 
nut (‘doe-tuin’ en een ‘kinder-doe-centrum’).  Een verdere uitbreiding in de toekomst voor het 
Technopolis® Plaza-project wordt aansluitend op die site voorzien.  Het betreft ruimte voor nieuwe 
activiteiten (vb. planetarium, educatieve activiteiten) als herlocalisatie van een aantal elders in de 
stad gevestigde activiteiten zoals het spoorwegmuseum en het speelgoedmuseum.  Bijhorende 
dienstverlenende activiteiten worden eveneens voorzien (parking, …).   
Gezien de specifieke functie (“edutainment”) is het aangewezen de in het afbakeningsplan 
voorziene kantoor- en dienstenzone specifiek te voorzien voor dergelijke stedelijke ontwikkelingen 
en een gedeelte ten zuiden ervan te vrijwaren als buffergebied (buiten plan).   
Zodoende kan ingespeeld worden op de bestaande uitbreidingsplannen van Technopolis® zonder in 
te boeten aan de buffering van de snelweg en woonwijken.   

D.2. Samenhangende ontwikkeling van het deelgebied 
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in verschillende 
delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voor in de aanleg van het openbaar domein en de 
bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en fietsersverkeer, maar ook in de architecturale 
vormgeving van de gebouwen. Ook de architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep is van 
belang.  
Het gebied wordt ruimtelijk kwalitatief ingericht waarbij de ruimte zorgvuldig wordt gebruikt.  Via 
een inrichtingsstudie wordt aangegeven hoe de voorgenomen projecten zich verhouden tot wat al 
gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.   

D.3. Water als randvoorwaarde 
Het meest drassige stuk ligt ten zuiden van het plangebied en blijft haar bestemming als 
buffergebied behouden.  Dit betekent echter niet dat er binnen het plangebied geen aandacht aan 
moet worden geschonken.  De aanwezigheid van water vormt voor de invulling als bedrijventerrein 
een belangrijke randvoorwaarde.  
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D.4. Ontsluiting 
In het voorstel van afbakening werd ervoor gekozen het gebied via één hoofdontsluiting te 
ontsluiten.  Het complex van Technopolis® is via een rond punt ontsloten op het op- en 
afrittencomplex.  Op dit rond punt takt tevens de bedrijvenzone van Mechelen zuid aan.  Het 
bedrijventerrein Technopolis wordt via hetzelfde rond punt ontsloten.   
Een samenhangende ontwikkeling van het deelgebied, waarbij beide gedeelten via het ronde punt 
gebundeld ontsloten worden, staat voorop.   

D.5. Buffering aanliggende woonwijk  
Het terrein wordt gebufferd ten opzichte van de bewoning langsheen de Brusselsesteenweg en 
krijgt langs daar dus geen ontsluiting.  De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele 
afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.  Zodoende wordt o.m. 
verkeershinder door de woonwijk vermeden 

 

 

 

 

 

 
D1. uitbouw Technopolis  D2. samenhangende ontwik-

keling 
 D3. behoud buffergebied 

Figuur: ruimtelijke concepten 

 

 

 

 

 

D4. gebundelde ontsluiting  D5. buffering woonwijk  

Figuur: ruimtelijke concepten (vervolg) 

E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschriften ‘bufferzone’ van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en latere wijzigingen, op.   
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F Specifiek regionaal bedrijventerrein Technopolis: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke 
opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 

  

 
Artikel 5.1. Gebied voor stedelijke ontwikkeling 

Onder personeelsintensieve en bezoekersintensieve bedrijven worden onder andere 
verstaan: ontspanningsfaciliteiten van regionaal belang zoals de uitbreiding van 
Technopolis, een concertzaal, congresruimte, sporthal, … 
 

 Art. 5.1.1. Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en bezoekersintensieve 
activiteiten, openbare groene en verharde ruimten.  
Ook verwante voorzieningen zijn toegelaten, zoals: 
- horeca;  
- openbare en private nutsvoorzieningen en diensten; 
- gemeenschapsvoorzieningen; 
- sociaal-culturele inrichtingen; 
- recreatieve voorzieningen  
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.  
 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten:  
- grootschalige kleinhandel 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer, maar ook in de architecturale vormgeving van de gebouwen. Op deze 
belangrijke zichtlocatie langs de sporen is ook de ‘stedelijke’ uitstraling en 
architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep van groot belang. Om het 

 Art. 5.1.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes: 
- Zorgvuldig ruimtegebruik; 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied; 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen; 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes; 

- Het bouwen in meerdere lagen waar de activiteit dit toelaat 
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aangrenzend openbaar domein zo aangenaam mogelijk te maken, moet er voor 
gezorgd worden dat zo weinig mogelijk blinde gevels grenzen aan het openbaar 
domein maar wel zoveel mogelijk toegangen, …  
Gelet op de ligging en de beperkte ruimte moet bij de inplanting van nieuwe kantoren 
en winkels een hoge dichtheid nagestreefd worden. De aanleg van parkeerplaatsen 
onder de aangrenzende sporen biedt een mogelijkheid tot efficiënt ruimtegebruik.  
 

- Parkeren wordt maximaal gegroepeerd of geïncorporeerd in de gebouwen, daar 
waar het beheer dit toelaat; 

 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van de onderneming.  
 

 Art. 5.1.3.  Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten.  
 

  Art. 5.1.4. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

   Art. 5.1.5. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

Er wordt geopteerd om het gebied duidelijk en leesbaar te ontsluiten naar het op- en 
afrittencomplex, en dit via de terreinen van het complex Technopolis en het 
bestaande rond punt.  
 

 Art. 5.1.6. Het gebied wordt via de terreinen van het complex Technopolis gebundeld 
ontsloten op het rond punt langs de B101.  Individuele erfontsluitingen op deze weg 
zijn niet toegelaten, behoudens voor toegang naar laad- en loszone en t.b.v. de 
hulpdiensten.  
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Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
Een bouwvrije strook heeft als doel een zone voor erfdienstbaarheid van Vlaams 
belang in te richten. Die erfdienstbaarheid wordt opgelegd ten voordele van het 
principe dat infrastructuur gebundeld wordt om een efficiënt ruimtegebruik te creëren 
(bundelingsprincipe). De erfdienstbaarheid betekent dat alle huidige functies en 
activiteiten die vandaag in deze strook aanwezig zijn (landbouw, wonen, recreatie …) 
blijven functioneren en bestaan zolang zij de aanleg van met hoofd- en primaire 
wegen gebundelde infrastructuur niet hinderen.  
De concrete uitwerking van die aanleg of van aanpassingen aan de bestaande 
hoofdinfrastructuur geeft aanleiding tot grote ingrepen en gebeurt dus steeds op basis 
van gebiedsgericht onderzoek. Dat neemt niet weg dat in de tussentijd in de 
bouwvrije strook infrastructuur kan toegestaan worden die minder impact heeft op de 
omgeving en de eventuele toekomstige ontwikkelingen van de bestaande 
lijninfrastructuur.  
Met afstand van meerwaarde wordt bedoeld dat voor de vergoeding bij een 
onteigening geen rekening moet worden gehouden met de waardevermeerdering die 
uit werken zou voortvloeien na de inwerkingtreding van het RUP. In de praktijk 
ondertekent de aanvrager die afstand van meerwaarde voordat de stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd wordt, opdat de aanvrager volledig in kennis is van deze 
erfdienstbaarheid van openbaar nut. 
 

 Art. 5.1.7. Binnen een gebied van 30m langs de N1 geldt een verbod om 
vergunningsplichtige gebouwen en constructies op te richten behalve  werken, 
handelingen en wijzigingen voor leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal 
openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
In afwijking van de paragraaf hierboven zijn werken, handelingen en wijzigingen aan 
bestaande bebouwing en constructies toegelaten, voor zover ze in overeenstemming 
zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van dit gebied. Bij onteigening wordt 
bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de 
waardevermeerdering die uit die werken en handelingen voortvloeit. 
 

Omwille van de overstromingsgevoeligheid en grondwaterstromingsgevoeligheid van 
het gebied is het van belang dat bij de ontwikkeling van de terreinen specifieke 
aandacht wordt besteed aan waterberging en drainering, en moeten de nodige 
bouwvrije zones worden voorzien om waterproblemen te voorkomen.  

 Art. 5.1.8. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. Omwille van de watergevoeligheid van dit gebied, dient hier specifieke 
aandacht aan te worden besteed. 
 

  

 (in overdruk) 
Art. 5.2.  Buffer 

Een buffer moet een overgang vormen tussen het plangebied en het aangrenzende 
woongebied.  
 

 Tussen het gebied en het aangrenzende woongebied wordt in een buffer voorzien. De 
buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. 
De buffer wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het 
oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende 
functies.  
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 

Toelichtingsnota bij het gew
estelijk ruim

telijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied M
echelen 

 
   105

 



 

Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
buffer zijn toegelaten.  
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone 
voor buffer aangelegd en beplant zijn.  
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Deelgebied 6 : Grootschalige kleinhandelszone 
Brusselsesteenweg 

G Relatie met het afbakeningsproces  

In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Mechelen 
wordt de omgeving van de Brico te Zemst aangeduid als kleinhandelszone waarvoor een 
herbestemming noodzakelijk is.  De redenen om het gebied in het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen op te nemen zijn: 
 De bestaande -deels zonevreemde- activiteiten van de aanwezige grootschalige kleinhandel 

(Brico, Carrefour, Auto5) bestendigen op de huidige locatie en aldus de achterhaalde 
bestemmingen wijzigen; 

 Uitbreiding van de bestaande kleinhandel en vestiging van nieuwe grootschalige kleinhandel 
mogelijk maken (een aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn tot op heden door de 
gemeente geweigerd omwille van de onverenigbaarheid met de bestemming volgens het 
gewestplan); 

 Het betreft een site met bestaande en gewenste grootschalige kleinhandel die het lokale niveau 
overstijgt omwille van de omvang en bedieningsgebied van de winkels.  Die is zodanig dat de 
winkelconcentratie (samen met de kleinhandel langsheen de Brusselsesteenweg) op stedelijk 
niveau functioneert.  Ze maakt aldus deel uit van het stedelijk functioneren en het stedelijk 
weefsel. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet dat dergelijke kleinhandels-
activiteiten worden opgenomen in een kleinhandelszone (R.S.V. blz. 449) en dat deze omwille 
van hun multifunctioneel karakter en de aanwezigheid van hoogwaardige verkeers- en 
vervoersinfrastructuur, in de eerste plaats binnen de grenslijn van het stedelijk gebied worden 
opgenomen.  In die zin kan de kleinhandelszone als een specifiek regionaal bedrijventerrein 
functioneren.   

H Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  

- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 

- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 

- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 

- Algemeen (BVR 08/06/1999) 

- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 

- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestplan nr. 25 Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) en haar 
wijzigingen:  

- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Algemeen (BVR 25/05/1999) 
- Algemeen (BVR 17/07/2000) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

6 
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Type plan  

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

I Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Zie figuren volgende pagina en kaarten in de bijlage (kaart 3).   
De site wordt ingesloten door de snelweg E19 ten westen, de Brusselsesteenweg met haar 
kleinhandelszaken ten oosten, en een woonwijk ten noorden.   
De site wordt hoofdzakelijk ingenomen door twee grootschalige kleinhandelszaken, m.n. Brico en 
Carrefour.  Daarnaast zijn de traditionele kleinhandelszaken aanwezig die bij het 'Carrefour'-
concept horen:, Lunch Garden (restaurant), Mister Minit (sleutelmaker) en Lotto-center (alle 
ondergebracht in het hoofdgebouw van Carrefour). Omwille van ruimtegebrek binnen de huidige 
bestemming van het gewestplan is de drankencentrale, het tuincentrum en de tuinmeubelafdeling 
ondergebracht in tenten en containers op de bestaande parking.  Met een uitbreiding van beide 
vestigingen kunnen deze functies in de hoofdgebouwen opgenomen worden, de parking 
geoptimaliseerd worden en de site landschappelijk beter worden ingericht.   
Naast deze gebouwen is tevens een filiaal van Auto5 (deels ingenomen voor toonzaal 
tuinaccessoires van Carrefour) en een tankstation aanwezig (apart gebouwen).   
Uitbreidingsmogelijkheden bestaan vooral langs de westzijde van de site (parking-gedeelte en 
grasveld naast Carrefour).  Deze mogelijkheden liggen thans in een agrarische bestemming volgens 
het gewestplan.  De gebouwen van Brico liggen eveneens in landschappelijk agrarisch gebied 
volgens het gewestplan; de Carrefour en de andere gebouwen (Auto 5, tankstation) liggen in 
woonzone volgens het gewestplan.   
De ontsluiting van de site gebeurt links (uitrit) en rechts (inrit) van het tankstation.  De ontsluiting 
is niet optimaal.   

J Visie en ruimtelijke concepten 

J.1.  Betere verkeersveilige ontsluiting 
Mede omwille van de verkeersveiligheid op de Brusselsesteenweg en omwille van een betere 
ontsluiting van de site, wordt de in- en uitrit gewijzigd.  De uitrit takt rechtstreeks aan op de aan te 
leggen rotonde; de inrit wordt verlegd op de Zemstbaan om centraal op de site binnen te komen.  
Deze wijziging maakt een herinrichting van de site mogelijk (herplaatsing tijdelijke constructies 
zoals tenten en containers, klanten- en personeelsparkeren, uitbreiding kleinhandel).  De aanleg van 
de rotonde gebeurt n.a.v. de herinrichting van de Brusselsesteenweg waarbij veel meer aandacht zal 
zijn voor de zwakke weggebruiker en de toegankelijkheid van de kleinhandelszaken rondom de 
steenweg (cfr. de projectnota die in de auditvergadering van 20/3/2004 werd goedgekeurd).  
Bestendigen van huidige deels zonevreemde toestand en vrijwaren van ontwikkelingsmogelijkheden 
voor grootschalige kleinhandel in de toekomst. 
Momenteel ligt de vestiging van Brico deels zonevreemd (in agrarisch gebied).  Noodzakelijke 
uitbreidingen van Brico en Carrefour worden hierdoor belemmerd.  De site wordt bestemd als zone 
voor grootschalige kleinhandel met ruimte voor uitbreiding van de bestaande grootschalige 
kleinhandelszaken of voor bijkomende grootschalige kleinhandelszaken.   
Kleinschalige kleinhandel die in concurrentie gaat met het winkelaanbod in de binnenstad van 
Mechelen of het dorpscentrum van Zemst wordt geweerd.   
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De parkeerbehoefte van klanten en personeel worden binnen de kleinhandelszone opgevangen en 
aldus niet afgewenteld op de belendende woonbuurt.   

J.2.  Buffering aanpalende woonwijk 
De snelweg vormt een bestaande groene buffer langs het westen; een bijkomende buffer met 
aandacht voor landschappelijke inkleding van de site is nodig teneinde de noordelijk gelegen 
woonwijk af te schermen.   
Omdat de bestaande toestand een visuele aanduiding van de bufferzone langs noordelijke zijde 
bemoeilijkt, worden enkel in de voorschriften bepalingen opgenomen voor het verbeteren van de 
buffering naar de woningen. Het aanduiden van een bufferstrook is wel mogelijk en zinvol voor het 
zuidelijk perceel, dat nog niet in gebruik is voor bedrijvigheid. Omwille van de beperkte omvang, de 
vorm en de aanwezigheid van een hoogspanningslijn, wordt aangegeven dat het niet aangewezen is 
dit perceel te bebouwen en wordt het als buffer ingetekend.  

 

 
Legende: 

vallei van de Zenne 

vallei van de Barebeek 
bos 

woonwijk 

grootschalige kleinhandel 

parking 
spoorlijn 
lokale weg 
N1 Brusselsesteenweg 
snelweg E19 
in-uitrit site 
rotonde (herinrichting N1)

Figuur 23: bestaande ruimtelijke structuur           Figuur 24: gewenste ruimtelijke structuur 

 
 

D.1  
(1) Rotonde als spil voor ontsluiting 

kleinhandelszones 
(2) Wijziging toegang site 
(3) Bestaand kleinhandelslint 
(4) Bestaande kleinhandelszone  
(5) Reorganisatie parking 

 D.2  
(1) Woonzone volgens gewestplan 
(2) Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied volgens het 
gewestplan 

(a) huidige inplanting gebouwen 
te herbestemmen site 

D.3  
(1) te behouden buffering snelweg 
(2) buffering site t.o.v. aanpalende 

woonwijk 
(3) bestaand kleinhandellint 

Figuur 25: ruimtelijke concepten (nummering cfr. tekst) 
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K Op te heffen voorschriften  

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschrift woongebied op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen:  
Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschrift landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied op van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) en haar wijzigingen:  
 



 

 

L Grootschalige kleinhandelszone Brusselsesteenweg: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke 
opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel 6.1. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel 

Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein. 
 
Grootschalige kleinhandel is distribuerende handel die zich richt op de verkoop van 
producten (inclusief diensten) aan eindgebruikers.  Het heeft een minimale omvang 
van 1000m² bruto bebouwd oppervlak per winkel. Daaronder worden eveneens 
begrepen, de complementaire kleinschalige voorzieningen, op voorwaarde dat ze 
maximaal 25 % van de gebouwenoppervlakte uitmaken. Met complementaire 
kleinschalige voorzieningen worden bedoeld, krantenwinkels, slagerij bij een 
supermarkt, schoenlapper-sleutelmaker, bloemenwinkel, cafetaria … 
 

 Art. 6.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met als 
hoofdactiviteit grootschalige kleinhandel. Het betreft individuele grootschalige 
winkels en concentraties van grootschalige winkels. 
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het 
functioneren van het specifiek regionaal bedrijventerrein, zijn toegelaten. 

  Daarnaast zijn de volgende activiteiten toegelaten: 
- kantoren ondergeschikt en gekoppeld aan de activiteit van individuele bedrijven, 

voor zover die activiteit geen loketfunctie heeft en geen autonome activiteiten 
uitmaakt 

Bestaande vergunde bedrijvigheid en andere activiteiten die niet aan de hierboven 
geformuleerde bepalingen voldoen kunnen behouden blijven en verder uitbreiden. 
Verbouw, herbouw en uitbreiding van de bebouwing en andere constructies is 
toegelaten.   
 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
− concentraties van kleinschalige winkels die zich als geheel ruimtelijk grootschalig 

manifesteren; 
− groothandel; 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
− autonome kantoren; 
− overdekte recreatieve bedrijven inclusief grootschalige attractieparken of 

grootschalige dagrecreatie; 
− autonome horeca.  
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
 

 Art. 6.1.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes: 
- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

- Het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat 
- Het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat en 

het aansluitend op bestaande gebouwen uitbreiden 
- Publiciteit wordt beperkt en maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van 

de gebouwen 
- Parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of geïncorporeerd in of 

op het bedrijfsgebouw, daar waar het beheer dit toelaat.  
 

Een buffer moet een overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de 
aangrenzende bestemmingen. Omwille van de bestaande toestand is het niet mogelijk 
om op vandaag rondom het bedrijventerrein een buffer te realiseren, en is dit gezien 
de activiteiten en de aangrenzende zones ook niet overal noodzakelijk. Langs de 
Zemstbaan is het niet vereist een buffer aan te leggen, gezien de activiteiten zichtbaar 
moeten zijn van aan de straatzijde. Om deze reden wordt dan ook geen bufferzone 
ingetekend op het bestemmingsplan, behalve voor het zuidelijk deel. 
Een breedte van de bufferzone naar het woongebied en de E19 wordt niet vastgelegd, 
gezien dit afhangt van de bestaande toestand op het terrein en van de te bufferen 
functie. De buffering naar de E19 kan worden beperkt.  

 Art. 6.1.3. Tussen de bedrijven en de aangrenzende zones wordt in een buffer 
voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.  

Langs de noordelijke en westelijke zijde van het terrein moet een buffer worden 
voorzien naar het aangrenzende woongebied en de E19. Deze buffer wordt aangelegd 
rekening houdend met de bestaande bebouwing en verharding en met de 
aangrenzende functies.  
De bufferstrook wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen 
met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de 
aanliggende functies of als kwaliteitsvolle overgang.  
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning op percelen grenzend aan deze aangrenzende zones, na de 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer 
aangelegd en beplant zijn. 
 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf. 
 

 Art. 6.1.4. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200 m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
 

  Art. 6.1.5. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 6.1.6. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder toepassing van de Seveso-
wetgeving, zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen. 

 Art. 6.1.7. Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten. 
 

  

 (symbolische aanduiding in overdruk) 
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Art. 6.1.8. Ontsluiting  

  Het bedrijventerrein krijgt één gebundelde ingang op de Zemstbaan en één 
gebundelde uitgang op de Brusselsesteenweg.  Individuele erfontsluitingen op de 
Zemstbaan en de Brusselsesteenweg zijn niet toegelaten, behoudens voor toegang 
naar laad- en loszone en t.b.v. de hulpdiensten.  
 

  

 (overdruk) 
Art. 6.1.9. Buffer 

 
Een buffer moet een overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de 
aangrenzende bestemmingen.  
 

 Tussen de bedrijven en de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De 
buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. 
De buffer wordt beplant met  streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het 
oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende 
functies. 
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 
buffer zijn toegelaten.  
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone 
voor buffer aangelegd en beplant zijn. 

 

  

 symbolische aanduiding in overdruk 

Art. 6.1.10. Hoogspanningsleiding 

 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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Deelgebied 7: Gemengd stedelijke ontwikkeling 
R6 zuid - Otterbeek  

A Relatie met het afbakeningsproces  

In het afbakeningsvoorstel wordt de site aangeduid om enerzijds een stedelijke functie (vb. 
bedrijven, ziekenhuis,…) op te vangen, en anderzijds als bijkomende woonlocatie.  De huidige 
bestemming als zone voor sport en recreatie (indertijd vastgelegd voor de bouw van een nieuw 
voetbalstadion) is achterhaald.  Een nieuwe invulling dringt zich op.  
Tijdens de opmaak van het afbakeningsvoorstel is de problematiek van een mogelijke herlocalisatie 
van het algemeen ziekenhuis Emmaüs (nu gevestigd in Duffel) ontstaan.   Rekening houdend met 
de beleidslijnen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is het gewenst dat bij herlocalisatie de 
nieuwe vestigingsplaats zich binnen de contouren van het stedelijk gebied zou bevinden.   
In het afbakeningsvoorstel werden twee mogelijke locaties voor het ziekenhuis weerhouden: de site 
R6Zuid-Otterbeek en Stuivenberg.  Het weerhouden van deze locaties is gebaseerd op een studie 
uitgevoerd in opdracht van het ziekenhuis.  Vanuit dit onderzoek genoot de site R6Zuid-Otterbeek 
reeds de voorkeur.  De motivatie hiervoor wordt als volgt samengevat:  
 De bereikbaarheid van de site;  
 De omvang van de site (er is voldoende ruimte om tegemoet te komen aan een gefaseerde 

uitbouw van het ziekenhuiscomplex); 
 De nabijheid bij de huidige vestiging (de locatie sluit het best aan bij de invloedsfeer van de 

oorspronkelijke site: regio Duffel-Mechelen) 
In uitvoering van het aanbodbeleid voor bijkomende woningen in stedelijke gebieden, zoals 
geformuleerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, worden in de hypothese van gewenste 
ruimtelijke structuur voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen verschillende stedelijke 
woonomgevingen aangeduid voor de realisatie van dit aanbod.  De goedgekeurde gemeentelijke 
structuurplannen vormen daarbij het uitgangspunt.  Dit houdt in dat de conclusies inzake het al dan 
niet ontwikkelen van binnengebieden, woonuitbreidingsgebieden en eventueel het herbestemmen 
van gronden met een niet-woonbestemming tot woongebied uit deze gemeentelijke 
structuurplannen zoveel mogelijk worden overgenomen (algemeen voor alle stedelijke woongebieden).  
De doelstellingen om het stedelijk woongebied in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen op te nemen zijn de volgende (algemeen voor 
alle stedelijke woongebieden): 
 Een stedelijke woonontwikkeling zonder bijkomend planningsinitiatief van de stad of gemeente 

mogelijk maken; 
 Planningsinitiatieven van de stad of gemeente voor een gedifferentieerde invulling van de 

stedelijke woonomgeving niet verhinderen; 
Ter uitvoering van bovenstaande uitgangspunten wordt het zuidelijk en oostelijk deel van het 
deelgebied R6Zuid-Otterbeek in het afbakeningsvoorstel aangeduid als locatie voor de ontwikkeling 
tot stedelijk woongebied, dit aansluitend bij de bestaande woonbebouwing ten zuiden. 
Het gebied R6 Zuid-Otterbeek is één van de in het voorstel van afbakening geselecteerde te 
ontwikkelen woongebieden die opgenomen zullen worden in een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan3.  Het gebied wordt desondanks toch in het afbakeningsplan opgenomen om een 

                                                      
3 Zie G.R.S. Mechelen, woningprogrammatie (kaart 43) en maatregel 12 die voorziet in een herbestemming met 
mogelijkheid om 100 tot 125 woningen te realiseren (richtinggevend deel blz. 174).   
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snellere ontwikkeling als woongebied mogelijk te maken.  Indien gewenst is het mogelijk het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 

06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

BPA “Otterbeek” (20/09/1988) 

Verkavelingsvergunningen nr. 073/364 (12/12/1989), 073/020 (19/7/1982) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het gebied is ten zuiden van de R6 gesitueerd.  Het wordt begrensd door de Liersesteenweg, de 
Trivolilaan en de R6.  Enkel de percelen langs de Liersesteenweg zijn bebouwd.  Voor het overige is 
het gebied grotendeels in gebruik voor (hobby)landbouw of is braakliggend. Langs de 
Liersesteenweg is op twee plaatsen een doorsteek naar het binnengebied mogelijk.  Een 
hoogspanningslijn (70kV) doorkruist de noordoostelijke zijde. De geïsoleerde ligging van het terrein 
toont aan dat het agrarisch gebruik achterhaald is en herbestemming is aangewezen. 
Het karakter van het gebied wordt hoofdzakelijk bepaald door de ligging langs de R6, wat het 
geschikt maakt voor functies die een goede autobereikbaarheid vereisen.  De zuidelijke kant is 
geschikt voor verdere woonontwikkeling, in aansluiting met de zuidelijk gelegen wijken.   

D Visie en ruimtelijke concepten 

D.1. Ziekenhuis 
De ligging van het gebied langs de R6 maakt het geschikt voor de vestiging van regionaalstedelijke 
functies.  In het afbakeningsvoorstel wordt de zone aangeduid voor de vestiging van het regionaal 
ziekenhuis en bijhorende voorzieningen zoals een woon- en zorgcentrum.   

D.2. Stedelijk woongebied 
Aansluitend op de bestaande woonwijken wordt het zuidelijk deel van het plangebied als stedelijk 
woongebied herbestemd.   
De verschillende stedelijke woonomgevingen moeten evolueren naar complementaire gebieden met 
hoge woonkwaliteit en verwevenheid van functies (algemeen voor alle stedelijke woongebieden).  
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 De kwalitatieve ontwikkeling van de stedelijke woonomgeving staat voorop.  Dit betekent dat 
er specifieke aandacht gaat naar een gericht (locatie en niveau) mogelijk maken van aan het 
wonen verwante activiteiten, naar de aanleg van het openbaar domein, naar fiets- en 
voetgangersverbindingen met de directe omgeving, naar het oplossen van de 
parkeerproblematiek, naar voldoende, kwalitatieve en toegankelijke open ruimte, … 

 Een verweving van activiteiten op het niveau van de stedelijke woonomgeving is noodzakelijk.  
In het bijzonder de inplanting van het ziekenhuis kan ertoe leiden dat ook delen ervan in het 
woongebied gerealiseerd worden.   

 Een  differentiatie van woningen naar grootte en aantal vertrekken, schakeling (open, gesloten, 
halfopen, gestapeld, patio,…) en perceelsgrootte is gewenst.  In het regionaalstedelijk gebied als 
geheel wordt een minimale dichtheid van 25 woongelegenheden per hectare nagestreefd.  Een 
differentiatie is mogelijk.  Op het niveau van de aangeduide stedelijke woongebieden kan 
plaatselijk het open bebouwingstype overheersen, maar het algemeen beeld in het stedelijk 
woongebied is een beeld van een woonomgeving met een hogere dichtheid en met op 
doordachte plaatsen groene en verharde, kwalitatieve openbare ruimten. Een hogere dichtheid 
hoeft niet noodzakelijk een hoog percentage bebouwde oppervlakte te betekenen. Door 
concentreren van wooneenheden (bv. stapelen) kan onbebouwde ruimte vrijgehouden worden. 

D.3. Buffering 
Het ziekenhuis moet worden gebufferd naar de omliggende zones. De wijze waarop de buffer 
wordt gerealiseerd dient afgestemd te worden op de omgeving.  De buffer wordt dus niet grafisch 
aangeduid op het verordenend plan, zodat een aangepaste breedte, omvang en aanleg in functie van 
de concrete situatie mogelijk gemaakt wordt. Ook de geluidsbuffering maakt hier een onderdeel van 
uit. Deze is essentieel gezien de nabijheid van de R6.  
 

D.4. Ontsluiting  
Het gebied is op vandaag moeilijk te ontsluiten.  Langs de Liersesteenweg zijn twee doorsteken naar 
het binnengebied, maar deze zijn te smal om als hoofdontsluiting voor het volledige gebied te 
kunnen dienen.   
Indien de R6 heringericht wordt kan de site eventueel via een nieuwe afrit rechtstreeks op de R6 
ontsloten worden.  Op korte termijn lijkt echter een ontsluiting op de Liersesteenweg realistischer.  
Dit kan dan samen met de geplande herinrichting van het knooppunt wordt gerealiseerd.  In de 
stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen dat de realisatie van een degelijke ontsluiting 
essentieel is voor de ontwikkeling van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut. Deze ontsluiting wordt omwille van redenen van verkeersveiligheid best zo ver moeilijk van de 
R6 voorzien.  
 

 

 

D1. ziekenhuis  D2. Stedelijk woongebied  D3. ontsluiting 

Figuur 26: ruimtelijke concepten 
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E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen: 
- bosgebied 
- woongebied 
Het heft tevens het BPA “Otterbeek” (MB dd. 20/09/1988) op. 
 
 
 



 

 

F R6zuid – Otterbeek: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel 7.1. Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 

 

Het gebied wordt weerhouden als locatie voor de vestiging van een nieuw regionaal 
ziekenhuis.   
Onder bijhorende voorzieningen wordt onder andere ook  een woon- en 
zorgcentrum begrepen.  
De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten 
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan 
niet aanwezig zijn van winstoogmerk. 
 

 Art. 7.1.1. Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen, met name voor de ontwikkeling van een regionaal 
ziekenhuis met de bijhorende voorzieningen.  
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden 
van deze gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten. 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer, maar ook in de architecturale vormgeving van de gebouwen. Ook de 
architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep is van belang.  
 

 Art. 7.1.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes:  
- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied 

- Architecturale kwaliteit van de gebouwen 

- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 
ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

- De niet bebouwde ruimte wordt zoveel mogelijk als groene ruimte ingevuld.  
 

De beek is ruimtelijk en fysisch structuurbepalend voor het gebied. De beekvallei kan 
worden gebruikt als aanzet voor publieke groenvoorzieningen binnen het gebied.  De 
beekvallei dient daarom maximaal in rekening te worden gebracht als groene vinger 
bij de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied.   De breedte 
van de te vrijwaren zone wordt gebiedsgericht bepaald. 

 Art. 7.1.3.  De Otterbeek is een structuurbepalend element in het plangebied en moet 
gevrijwaard blijven. Inbuizing van de beek, bebouwing en/of verharding langs de 
beekoevers is niet toegelaten, behalve deze noodzakelijk voor de ontsluiting van het 
terrein.  
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
 
  Art. 7.1.4. Het gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen moet 

gebundeld worden ontsloten op de Liersesteenweg of rechtstreeks op de R6.  
Alvorens het gebied kan ontwikkeld worden dient een degelijke ontsluiting te worden 
voorzien. Indien het gebied wordt ontsloten op de Liersesteenweg, wordt de 
ontsluiting zo ver mogelijk van de R6 voorzien.  
 

Een buffer moet een overgang vormen tussen het ziekenhuis en de aangrenzende 
bestemmingen. Naargelang van de  aard van de  aangrenzende bestemming zal de 
buffer gebiedsspecifiek moeten worden ingevuld.  
 

 Art. 7.1.5. Tussen het gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen en 
de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de 
voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing 
en afstand. 
De buffer wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het 
oog op het bufferen van het ziekenhuis ten opzichte van de aanliggende functies. 
  
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 
buffer zijn toegelaten.  

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone 
voor buffer aangelegd en beplant zijn. 

 

  Art. 7.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  

 

Een bouwvrije strook heeft als doel een zone voor erfdienstbaarheid van Vlaams 
belang in te richten. Die erfdienstbaarheid wordt opgelegd ten voordele van het 
principe dat infrastructuur gebundeld wordt om een efficiënt ruimtegebruik te creëren 
(bundelingsprincipe). De erfdienstbaarheid betekent dat alle huidige functies en 
activiteiten die vandaag in deze strook aanwezig zijn (landbouw, wonen, recreatie …) 
blijven functioneren en bestaan zolang zij de aanleg van met hoofd- en primaire 
wegen gebundelde infrastructuur niet hinderen.  
De concrete uitwerking van die aanleg of van aanpassingen aan de bestaande 
hoofdinfrastructuur geeft aanleiding tot grote ingrepen en gebeurt dus steeds op basis 
van gebiedsgericht onderzoek. Dat neemt niet weg dat in de tussentijd in de 
bouwvrije strook infrastructuur kan toegestaan worden die minder impact heeft op de 

 Art. 7.1.7. Binnen een gebied van 30m langs de R6 geldt een verbod om 
vergunningsplichtige gebouwen en constructies op te richten behalve  werken, 
handelingen en wijzigingen voor leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal 
openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
In afwijking van de paragraaf hierboven zijn werken, handelingen en wijzigingen aan 
bestaande bebouwing en constructies toegelaten, voor zover ze in overeenstemming 
zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van dit gebied. Bij onteigening wordt 
bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de 
waardevermeerdering die uit die werken en handelingen voortvloeit. 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
omgeving en de eventuele toekomstige ontwikkelingen van de bestaande 
lijninfrastructuur.  
Met afstand van meerwaarde wordt bedoeld dat voor de vergoeding bij een 
onteigening geen rekening moet worden gehouden met de waardevermeerdering die 
uit werken zou voortvloeien na de inwerkingtreding van het RUP. In de praktijk 
ondertekent de aanvrager die afstand van meerwaarde voordat de stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd wordt, opdat de aanvrager volledig in kennis is van deze 
erfdienstbaarheid van openbaar nut. 
 

Onder bruto bouwvolume moet worden verstaan, het volume, gemeten aan de 
buitenkant van het gebouw. 

 Art. 7.1.8. Voor zover de ontwikkeling en ontsluiting van het gebied niet in het 
gedrang wordt gebracht, is het toegelaten bestaande woningen te verbouwen, 
herbouwen of uitbreiden, op voorwaarde dat (1) de woning op het moment van de 
vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot indien 
ze niet voldoet aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste 
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of 
geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. 

Als een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag 
afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van 
afvalwater. 

Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één 
geheel mee vormen - alleen leiden tot een maximaal bruto bouwvolume van 1000 m³. 
Die uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
  Art. 7.1.9. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen wordt een 

inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
 

  Art. 7.1.10. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

  

 
Artikel 7.2. Woongebied 

 
De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 
socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
 

 Art. 7.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten 
en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 

 Art. 7.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
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ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  Dit geld dus ook voor het geval dat het nabijgelegen in te planten ziekenhuis 
deels zou gerealiseerd worden in het woongebied;  momenteel is de exacte 
inplantingsplek daarvan immers nog niet gekend.     
De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen. 

 

besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

  Art. 7.2.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale 
ontwikkeling van het gebied of vanaf 1ha en/of 25 woongelegenheden, wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 7.2.4. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
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 symbolische aanduiding in overdruk 

Art. 7.3. Hoogspanningsleiding 

 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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Deelgebied 8: Gemengd stedelijke ontwikkeling 
 Stuivenberg 

A Relatie met het afbakeningsproces 

Het deelgebied Stuivenberg wordt gedeeltelijk aangeduid als stedelijk woongebied.  De algemene 
uitgangspunten voor wonen (cfr. Toegelicht in deelgebied 7 §A) zijn ook hier van toepassing.   
Het gebied Stuivenberg is één van de in het voorstel van afbakening geselecteerde te ontwikkelen 
woongebieden die opgenomen zullen worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  Het 
gebied wordt desondanks toch in het afbakeningsplan opgenomen om een snellere ontwikkeling als 
woongebied mogelijk te maken.  Indien gewenst is het mogelijk het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan te verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Het gebied Stuivenberg wordt in de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur daarnaast ook 
gedeeltelijk aangeduid als mogelijke kantoor- en dienstenzone en/of zone voor stedelijke functies 
(eventueel bedoeld als locatie voor het nieuwe ziekenhuis).   
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk 
gebied Mechelen een aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten.  Gezien de 
schaarste van geschikte en beschikbare gebieden in het stedelijk gebied Mechelen voor deze functie, 
wordt er in de gewenste ruimtelijke structuur voor geopteerd om de potenties als specifiek 
regionaal bedrijventerrein te benutten.  
Door de ontwikkeling van dit terrein kan binnen het regionaalstedelijk gebied een belangrijke 
zichtlocatie worden gerealiseerd.  Bij invulling van de taakstelling voor economische activiteiten 
wordt gestreefd naar maximale differentiatie van bestaande en nieuw te ontwikkelen regionale 
bedrijventerreinen.  
In het kader van het bosuitbreidingsproject in de regio Mechelen-Lier werden een aantal gebieden 
afgebakend die in aanmerking komen voor mogelijke bosuitbreiding4. In het deelgebied bestaat 
consensus over de aanleg en inrichting van een stadsbos centraal in het gebied (zie ook Deel 4.D.).  

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg  
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 
In opmaak maar nog niet in procedure∗ 

Verkavelingsvergunningen Nr 073/174 (d.d. 01/03/1973) 
Nr 073/143 (d.d. 12/03/1971) 
Nr 073/297 (d.d. 28/07/1980) 
Nr 073/086 (d.d. 13/01/1967) 
Nr 073/217 (d.d. 25/04/1977) 
Nr 073/123 (d.d. 07/08/1969) 

                                                      
4 Aeolus en VBV, 2004, Bosuitbreidingsproject Mechelen-Lier.  
∗ Studiegroep Omgeving, 2003, Nieuwe woonbuurt Bempdekens - discussienota globaal ontwikkelingsplan.   
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Type plan  

Nr 073/084 (d.d. ??) 
Nr 073/425 (d.d. ??) 
Nr 073/108 (d.d. 08/08/1968) 
Nr 073/393 (d.d. 25/07/1988) 
Nr 073/521 (d.d. 16/05/1997) 
Nr 073/079 (d.d. 15/02/1967) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet 
Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het gebied is ten westen van de kern van Mechelen gelegen en wordt door verschillende 
infrastructuren begrensd: in het noord-oosten door het kanaal Leuven-Dijle, in het westen door de 
E19 en door de Stuivenbergbaan in het zuiden.   
Het gebied is grotendeels onbebouwd en wordt voornamelijk gebruikt voor land- en tuinbouw.  
Daarnaast bevinden er zich enkele kleinere beboste stukken.  De zuidelijke en oostelijke rand is 
grotendeels bebouwd en ook langs het water is open bebouwing aanwezig.  Op enkele plaatsen is 
een doorsteek naar het open binnengebied vrijgelaten.  Een hoogspanningslijn (70kV) doorkruist 
een beperkt stuk van het gebied en op die plaats zijn een paar elektriciteitskabines opgetrokken.   
Ook de omgeving van het plangebied is voor een belangrijk deel nog onbebouwd.  Ten zuiden van 
het gebied is het provinciaal domein Vrijbroekpark gelegen en aan de overzijde van de E19 bevindt 
zich het natuurgebied Zennegat. 
Het gebied wordt gestructureerd door een aantal verschillende elementen.  De E19 vormt de 
belangrijkste functionele en visuele barrière, mede ook doordat ze hoger dan het maaiveld is 
gelegen.  Het kanaal aan de andere zijde zorgt ervoor dat het gebied afgescheiden is van de 
binnenstad van Mechelen.  Visueel vormt het water geen barrière, maar eerder een meerwaarde.   
Daarnaast kunnen ook de doorsteken naar het binnengebied als structurerende elementen worden 
beschouwd.   

D Visie en ruimtelijke concepten 

D.1. Ontwikkeling stedelijk woongebied 
Op vandaag wordt het gebied voornamelijk in gebruik voor land- en tuinbouw.  Het gebied is 
versnipperd.  
Het gebied is voor een groot deel geschikt voor de ontwikkeling als stedelijk woongebied.  Het is 
een behoorlijk vlak, niet overstroombaar terrein.  De ligging langs het water en de nabijheid van het 
Vrijbroekpark kan een meerwaarde bieden voor een woonomgeving. 
De uitgangspunten rond het evolueren naar complementaire gebieden met hoge woonkwaliteit en 
verwevenheid van functies (cfr. Toegelicht in deelgebied 7§D2) zijn ook hier van toepassing.  
Het gebied wordt ruimtelijk kwalitatief ingericht waarbij de ruimte zorgvuldig wordt gebruikt. Via 
een inrichtingsstudie wordt voor omvangrijke projecten (v.a. 1ha of 25wo) aangegeven hoe de 
voorgenomen projecten zich verhouden tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/ of tot de 
mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.  
Verfijning van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan via een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan is mogelijk.   
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D.2. Kantoren en kantoorachtigen als functioneel gedifferentieerde geluidsbuffer 
Om te garanderen dat in het gebied een kwalitatieve woonomgeving tot stand kan komen, is het 
noodzakelijk dat er een geluidsbuffer wordt gecreëerd ten opzichte van de E19.  Er is voor 
geopteerd om deze buffering gedeeltelijk door middel van bedrijvigheid en ook door het bosgebied 
te realiseren.  Dit heeft het bijkomend voordeel dat tevens bijkomende ruimte voor deze functie 
kan worden geboden.  De bedrijfsbuffering wordt aangevuld met een groene volumebuffering (zie 
D3), die tevens dienst kan doen als buffer tussen de bedrijven- en woonzone. 
De zone grenzend aan de E19 is in het afbakeningsvoorstel aangeduid als mogelijke kantoren en 
dienstenzone.  Deze zone wordt in het ruimtelijk uitvoeringsplan weerhouden als locatie voor 
bijkomende regionale bedrijvigheid, meer bepaald een specifiek regionaal bedrijventerrein voor 
kantoren. 
Er wordt vastgesteld dat er vooral een tekort is aan geschikte locaties voor de ontwikkeling van 
regionale bedrijventerreinen.  Daarom wordt er voor geopteerd om de bestemming voor kantoren- 
en dienstenzone uit het afbakeningsvoorstel te verruimen tot een bestemming voor kantoren en 
kantoorachtigen.  Er wordt bijgevolg voor een flexibelere invulling gekozen.  Deze keuze is tevens 
te verklaren vanuit de vrees dat er een overaanbod aan terreinen voor kantoren ontstaat.  Gezien de 
zichtlocatie lijkt het niet aangewezen om het gebied als een gewoon gemengd regionaal 
bedrijventerrein te ontwikkelen, maar worden randvoorwaarden opgelegd aan de verschijningsvorm 
van de bedrijfsgebouwen. 
Het gebied is tot 1/1/2010 bestemd voor landbouw en vanaf dan voor kantoren.   

D.3. Bosuitbreiding 
De geluidsbuffer tussen de E19 en het woongebied wordt anderzijds ook gerealiseerd door middel 
van bosuitbreiding. Deze bebossing kan tevens dienst doen als buffering tussen het bedrijventerrein 
en het woongebied. Het bos betekent in relatie tot het Vrijbroekpark ten zuiden een belangrijke 
ecologische meerwaarde voor de omgeving. De aanwezige bebossing, voornamelijk in het 
zuidwesten van het gebied, wordt maximaal behouden. Voor de geplande bosuitbreiding is een 
consensus bereikt met de stad Mechelen. De geplande uitbreiding is ook onderzocht in een studie 
uitgevoerd door het vroegere AMINAL, Bos en Groen. Ook door de stad werd een 
inrichtingsvoorstel opgemaakt, dit voor het volledige plangebied. Voor de bepaling van de 
begrenzing van het te bestemmen bosgebied, werd maximaal rekening gehouden met het voorstel 
van bos en groen en de stad Mechelen. 

D.4. Ontsluiting 
Er wordt voor geopteerd om het verkeer van en naar het specifiek regionaal bedrijventerrein via 
één, of maximaal twee hoofdontsluitingswegen, op de Nieuwe Hotelweg af te wikkelen.  
Individuele ontsluitingen op deze weg zijn niet toegelaten.  
Volgens het inrichtingsvoorstel opgemaakt in opdracht van de stad Mechelen zal de 
hoofdontsluitingsweg voor het te ontwikkelen woongebied aantakken op de Nieuwe Hotelweg. In 
de voorschriften wordt de mogelijkheid gelaten om de ontsluitingswegen door het bosgebied te 
voorzien. Voor de eventuele overige ontsluitingswegen te voorzien op de Stuivenbergbaan worden 
geen beperkingen opgelegd in de voorschriften.  
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D2. kantorenstrip gericht naar E19  D1. nieuwe stedelijke woonwijk en waterfront 

Figuur: ruimtelijke concepten 

 

 

 

 
D3. stadsbos als bovenlokale groenvoorziening en als 
buffer tussen wonen en werken 

 D4. ontsluiting woonwijken en kantorenstrip 

Figuur: ruimtelijke concepten (vervolg) 

 

E Op te heffen voorschriften  

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen:  
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
- Landelijk woongebied 
- Woongebied  
 
 



 

 

F Stuivenberg: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 

  

 
Artikel 8.1. Woongebied 

 
De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 
socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
 

 Art. 8.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten 
en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 

 Art. 8.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen.  Binnen het nog onbebouwde deel van het gebied kunnen tot 
maximaal 250 woongelegenheden gerealiseerd worden.  

 

 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 
bewoners of bezoekers; 

 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

    Art. 8.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale 
ontwikkeling van het gebied of vanaf 1ha en/of 25 woongelegenheden, wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 8.1.4. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

  

 
Artikel 8.2. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren 
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8.2.1 Voorbestemming agrarisch gebied. 

 
Het gebied is tot 1 januari 2010 bestemd voor landbouw.  
Binnen deze zone zijn de volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen 
en functiewijzigingen – waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige 
vergunning vereist is – vergunbaar of toegelaten: 
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die 

nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van het landbouwbedrijf. 
Een landbouwbedrijfszetel mag enkel de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de 
woningen van de exploitanten bevatten, evenals verblijfsgelegenheid, verwerkende 
en dienstverlenende activiteiten voor zover deze een integrerend deel van een 
leefbaar bedrijf uitmaken. Nieuwe agrarische bedrijven zijn niet toegelaten, 
evenals het uitbreiden van bestaande landbouwbedrijven. 

2° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die 
nodig of nuttig zijn of gericht zijn op de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van landschapswaarden; 

3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet 
toegankelijk maken van het gebied, op natuureducatie of recreatief medegebruik, 
waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer; 

4° het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen; 

5° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig 
zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast 
buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de technieken van 
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 
Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijventerrein. 
 

 Art. 8.2.2. Gebied voor specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren 

Art. 8.2.2.1.. het gebied is vanaf 1 januari 2010 bestemd voor kanoren. Dat zijn 
bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een 
hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge personeelsintensiteit. 
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het 
functioneren van het gemengd regionaal bedrijventerrein, zijn toegelaten. 
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Voorbeelden van kantoorachtigen zijn offsetbedrijven, labo’s, onderzoekscentra, 
gebouw waarin telecom en computerondersteuning gegeven wordt, opslag van 
hoogtechnologisch materiaal … 
Voorbeelden van kleinschalige complementaire voorzieningen zijn kinderopvang en 
sportfaciliteiten. 

 Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten: 
- kantoorachtigen, dat zijn bedrijven in gebouwen met de uiterlijke vorm van een 

kantoor maar met een functie en/of hoofdactiviteit die niet gericht is op 
hoofdzakelijk administratieve en personeelsintensieve dienstverlening; 

- kleinschalige complementaire voorzieningen die in hun dienstverlening gericht 
zijn op de hoge personeelsintensiteit van de op het bedrijventerrein gevestigde 
bedrijven.  

 

  De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
- kleinhandel 
 

Een belangrijk principe bij de inrichting is ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig 
ruimtegebruik. Regels opleggen in functie van zorgvuldig ruimtegebruik is geen 
evidente optie. Voorschriften in functie daarvan zijn immers geen garantie voor een 
zorgvuldig ruimtegebruik noch voor ruimtelijke kwaliteit. Daarom worden enkel een 
aantal principes meegegeven.  
Het gebied wordt aangelegd als één samenhangend geheel en niet versnipperd in 
verschillende delen. Deze samenhang komt het sterkst naar voren in de aanleg van het 
openbaar domein en de bijhorende infrastructuren voor voetgangers- en 
fietsersverkeer, maar ook in de architecturale vormgeving van de gebouwen. Ook de 
architecturale kwaliteit van de gehele gebouwengroep is van belang. Om het 
aangrenzend openbaar domein zo aangenaam mogelijk te maken, moet er voor 
gezorgd worden dat zo weinig mogelijk blinde gevels grenzen aan het openbaar 
domein en zoveel mogelijk toegangen,…  
Het is noodzakelijk dat het bedrijventerrein als geluidsbuffer dient, om de 
geluidsoverlast van de autosnelweg naar de woonomgeving te minimaliseren.  De 
inrichting van het gebied moet op deze bufferfunctie afgestemd worden.  Dit kan 
bijvoorbeeld door de bebouwing als een soort schil (of meerdere) evenwijdig aan de 
E19 in te planten.  In een geluidsstudie wordt aangetoond dat de inrichting 
(gebouwen en groene ruimte) een voldoende geluidsbuffer garandeert. 
 

 Art. 8.2.2. Bij de inrichting van het gebied moet voldaan worden aan volgende 
algemene inrichtingsprincipes:  
- Zorgvuldig ruimtegebruik 
- Ruimtelijke samenhang van het hele gebied 
- Architecturale kwaliteit van de gebouwen 
- Kwalitatieve inrichting van het openbaar domein met zorg voor de wijze van 

ontsluiting en inrichting van de terreinen en gebouwen, voor het parkeren en 
voor voldoende groene ruimtes 

- Het realiseren van een geluidsbufferende functie naar de woonomgeving, in 
samenhang met het bosgebied  

- Het bouwen in meerdere lagen waar de activiteit dit toelaat 
- Bebouwing wordt gericht naar de kant van de E19 
- Het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat en 

het aansluitend op bestaande gebouwen uitbreiden 
- Publiciteit wordt beperkt en maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van 

de gebouwen 
- Grootschalige opslag, productie en verwerking in open lucht is niet toegelaten. 

Beperkte opslag wordt zo veel mogelijk onttrokken aan het zicht vanuit het 
openbaar domein 

- Parkeren wordt beperkt en gegroepeerd of geïncorporeerd in de gebouwen, daar 
waar het beheer dit toelaat; 
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- De niet bebouwde ruimte wordt zoveel mogelijk als groene ruimte ingevuld 
 

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf. 
 

 Art. 8.2.3. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
200 m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
 

  Art. 8.2.4.  
Er worden één of twee gebundelde ontsluitingen voor het bedrijventerrein voorzien 
via de bestaande Nieuwe Hotelweg. De interne wegenis sluit aan op deze weg(en). 
 

  Art. 8.2.5. Bij vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  Ook dient de invloed op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid in de 
buurt te worden aangegeven.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig 
meegestuurd aan de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de  behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag 
kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten. 
 

  Art. 8.2.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

  Art. 8.2.7. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder toepassing van de Seveso-
wetgeving, zowel hogedrempelinrichtingen als lagedrempelinrichtingen. 

 Art. 8.2.8. Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
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Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten. 

  

  
Artikel 8.3. Bosgebied 
 

“Bos” moet in ruime zin geïnterpreteerd worden, zoals in het Bosdecreet. Open 
plekken.in het bos vallen daar bijvoorbeeld ook onder. 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als bosgebied is 
mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van 
schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied ...  

In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk voor het beheer 
van en het toezicht op de bossen, op voorwaarde dat ze niet kunnen worden gebruikt 
als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte omvang 
(schuilplaats, bergplaats voor materiaal ...). Een dergelijke bebouwing kan alleen 
toegelaten worden in bossen met een aanzienlijke oppervlakte. 
 

 Art. 8.3.1. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van bos, waarbij het recreatief medegebruik een ondergeschikte functie is. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het 
beheer en de inrichting van bos zijn toegelaten. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en 
het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn 
toegelaten. 
 

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie in bosgebied. Ondergeschikt 
betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’. 

Kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van het 
gebied is toegelaten: 

- kleinschalige infrastructuur voor de recreatieve functie zoals speeltuigen, 
infrastructuren voor speelbossen en speelweiden, een overdekte picknickplaats, 
beperkte sanitaire voorziening, inrichting van speelvelden op wijkniveau met 
bijhorende infrastructuur is toegelaten. Hoogdynamische dagrecreatieve of 
verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke 
speeltuinen, permanente kampeervoorzieningen ...).  
Onder de toegelaten infrastructuur valt dus ook de aanleg van speelvelden in 
functie van het aanpalende woongebied.. 

- kleinschalige infrastructuur, gericht op recreatief medegebruik: zitbanken, 
picknicktafels, vuilnisbakken …; 

- kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken voor 
educatief of recreatief medegebruik zoals toegangspoortjes, wegwijzers, 

 Art. 8.3.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
wordt overschreden, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 
toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op de sociale, educatieve 
of recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of 
schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m². 
Binnen het gebied kan een parking worden aangelegd in functie van het recreatief 
medegebruik. 

2. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, 
waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer; 

3. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid. 

136
 

 
Toelichtingsnota bij het gew

estelijk ruim
telijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied M

echelen 



 

 

Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
verbodsborden, wegafsluitingen ...; 

- kleinschalige infrastructuur gericht op educatie zoals informatieborden, 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten ...; 

- kleinschalige infrastructuur voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals: wandelen, 
fietsen, paardrijden... Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een 
waterdoorlatende verharding. 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen. 
 

 

Onder bruto bouwvolume moet worden verstaan, het volume, gemeten aan de 
buitenkant van het gebouw. 

 Art. 8.3.3. Voor zover de bestemming bos niet in het gedrang wordt gebracht, is het 
toegelaten bestaande woningen te verbouwen, herbouwen of uitbreiden, op 
voorwaarde dat (1) de woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet 
verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de 
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot 
verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te 
zijn, ook wat de functie betreft. 

Als een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag 
afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van 
afvalwater. 

Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één 
geheel mee vormen - alleen leiden tot een maximaal bruto bouwvolume van 1000 m³. 
Die uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
Behoud en hergebruik van de bestaande bebouwing in het bosgebied is mogelijk, 
rekening houdend met de landschappelijke waarde van het gebied. Alle 
instandhoudingswerken, ook structurele aan die gebouwen zijn toegelaten, alsook het 
verbouwen of herbouwen binnen de bestaande volumes. Uitbreiding van het 
bestaande bouwvolume en bijkomende bebouwing is niet toegelaten.  
Kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor deze activiteiten zijn 
bijvoorbeeld: beperkt aantal parkeergelegenheden, speeltuigen, infrastructuren i.f.v. 
speelbossen en speelweiden, kleinschalige kampeervoorzieningen (sanitair,…) vb. in 
functie van jeugdverblijfstoerisme of hoeve- of kasteelkamperen, kleinschalige 
onthaalinfrastructuren (infoborden, schuilplaatsen, …), terras i.f.v. horeca, … 
Hoogdynamische dagrecreatieve activiteiten (sportvelden, golfterreinen, dierentuinen, 
omvangrijke speeltuinen, …) of toeristische voorzieningen (grootschalige 
kampeervoorzieningen, …) zijn niet toegelaten.  

 Art. 8.3.4. Voor bestaande bebouwing met een andere functie dan wonen is het 
toegelaten, dit voor zover de bestemming bos niet in het gedrang wordt gebracht:  

- Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen te verbouwen, herbouwen op 
dezelfde plaats binnen het bestaande bouwvolume, of het uitbreiden met 
maximaal 20% van het bestaande bouwvolume. Indien de gebouwen niet 
aangesloten zijn op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk 
gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van afvalwater.  

- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor het 
goed functioneren van de toegelaten activiteiten.  
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In dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn voorschriften opgenomen voor de 
zogenaamde zonevreemde woningen, bedrijven of recreatie.  Aan de gemeente wordt 
evenwel de mogelijkheid gelaten om specifiek voor het eigen grondgebied op te 
treden en in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het statuut van deze 
bestaande activiteiten te regelen.  In een dergelijk geval nemen de voorschriften van 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de plaats in van de voorschriften zoals ze 
in dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen. 

 

 Art. 8.3.5. Indien een gemeente voor delen van dit gebied een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan opmaakt met voorschriften voor functies en activiteiten vermeld in 
artikels 8.3.3 tot 8.3.4, krijgen de voorschriften van dat plan na goedkeuring ervan 
voorrang op de voorschriften opgenomen onder de artikels 8.3.3 en 8.3.4.   

  Art. 8.3.6. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning voor bijkomende woonbebouwing in het 
woongebied van dit bestemmingsplan, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, moet het bosgebied aangelegd en beplant zijn.  
  

  Art. 8.3.7. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming van 
het woongebied zijn per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van 
landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare 
constructies.  
 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 
 

 Art. 8.3.8. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

symbolische aanduiding in overdruk 

Art. 8.4. Ontsluiting 
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  Art. 8.3.3. De hoofdontsluitingen van het woongebied binnen dit plangebied worden 

via het bosgebied rechtsreeks voorzien op de Hotelweg, los van de ontsluiting van het 
specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren. De ontsluitingen worden zo 
aangelegd dat ze het bosgebied minimaal doorsnijden. 
 

  

 symbolische aanduiding in overdruk 

Art. 8.5. Hoogspanningsleiding 

 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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Deelgebied 9: Stedelijk woongebied  
Maenhoevevelden 

A Relatie met  het afbakeningsproces 

Het deelgebied Maenhoevevelden wordt gedeeltelijk aangeduid als stedelijk woongebied.  De 
algemene uitgangspunten voor wonen (cfr. Toegelicht in deelgebied 7 §A) zijn ook hier van 
toepassing. 
Het gebied Maenhoevevelden is één van de in het voorstel van afbakening geselecteerde te 
ontwikkelen woongebieden die opgenomen zullen worden in een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan.  Het gebied wordt desondanks toch in het afbakeningsplan opgenomen om een 
snellere ontwikkeling als woongebied mogelijk te maken.   
Indien gewenst kan de gemeente Sint-Katelijne-Waver het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, cfr. de optie van haar gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 

 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, 
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 
In opmaak, maar nog niet in procedure∗.   

Verkavelingsvergunningen nr. 116/064 (19/10/1964); nr. 116/323 (14/05/1984); nr. 116/090 
(21/12/1965); nr. 116/367 (09/01/1989); nr. 116/306 (08/09/1983); 
nr. 116/128 (05/02/1968); nr. 073/336 (09/01/1989); nr. 116/202 
(27/08/1974); nr. 116/203 (27/08/1974); nr. 116/169 (14/04/1971); 
nr. 116/358 (04/11/1987); nr. 116/131 (18/07/1977); nr. 116/028 
(04/10/1965); nr. 116/190 (15/01/1979) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten “De omgeving, gevormd door de toegangsdreef van de kapel Onze-
Lieve-Vrouw” 

Beschermde landschappen, Beschermde monumenten, 
Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

                                                      
∗ Maenhout, 2004, Visie-ontwikkeling Maenhoevevelden, in opdracht van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.   
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C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Er is gekozen voor een begrenzing van het stedelijk woongebied op basis van perceelsgrenzen.  Het 
wordt begrensd door (wijzerzin) de percelen langs de Akelei, de Berkelei, de Maanhoevebeek, 
bebouwing langs de Dennestraat en de Mechelsesteenweg. 
Het gebied is ten noordoosten van de kern van Mechelen en ten zuiden van de R6 gelegen. De 
ligging van het gebied bij de R6 en de Mechelse steenweg, maken het gebied goed bereikbaar, zowel 
vanaf het hoger wegennet als het stadscentrum. 
In het plangebied komt verspreide bebouwing voor (voornamelijk in functie van de tuinbouw), 
maar het gebied is voor het overige grotendeels onbebouwd.  De gronden worden onder andere als 
weiland en akkerland gebruikt en bevat ook kleine beboste delen.  Het gebied wordt doorkruist 
door de Maanhoevebeek met enkele zijtakken en omvat aan oostelijke zijde tevens een vijver.  
Vanuit de randen lopen enkele voetwegen naar het binnengebied.   
De nabije omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door woonbebouwing.  Aan westelijke 
zijde heeft deze bebouwing een wijkkarakter, aan oostelijke zijde is het eerder lintbebouwing.  
Tevens bevinden zich aan de zuidwestelijk rand van het plangebied enkele publieke-recreatieve 
functies zoals een school en een zwembad.   
Vooral de aanwezigheid van de Maanhoevebeek structureert het gebied.   Ook andere elementen 
kunnen als structurerend worden ervaren, zoals de bestaande voetgangersdoorsteken en de vijver.  
Naar bodemgebruik en reliëf toe zijn er geen duidelijke grensstellende elementen.   

D Visie en ruimtelijke concepten 

D.1. Ontwikkeling stedelijk woongebied 
Op vandaag wordt het gebied voor een groot deel in gebruik genomen voor land- en tuinbouw.  
Het versnipperd karakter van het terrein, tevens bepaald door de aanwezigheid van bebouwing en 
kleine beboste stukken, duiden erop dat een herbestemming relevant is  
Het gebied is voor een groot deel geschikt voor de ontwikkeling als stedelijk woongebied.  Het is 
een behoorlijk vlak gebied dat ingesloten ligt tussen woonbebouwing.  
De uitgangspunten rond het evolueren naar complementaire gebieden met hoge woonkwaliteit en 
verwevenheid van functies (cfr. Toegelicht in deelgebied 7§D2) zijn ook hier van toepassing. 

D.2. Waterproblematiek 
De aanwezigheid van het water vormt voor de invulling ervan een belangrijke randvoorwaarde.  Er 
wordt voor geopteerd om de beekvallei open te houden door.  Bij de ontwikkeling moet daarnaast 
ook rekening worden gehouden met de nabijheid van de R6, meer bepaald met de mogelijke eraan 
verbonden geluidshinder. 

D.3. Relatie inrichtingsstudie Sint-Katelijne-Waver 
Door de gemeente Sint-Katelijne-Waver werd in 2003 een inrichtingsstudie uitgevoerd voor het 
gebied. De beek vormt het structurerend element in het gebied, waaraan verschillende groene 
ruimtes worden gekoppeld. Tussen deze verbonden groene ruimtes worden verschillende 
woonvelden gesitueerd. 
Omdat de groene ruimtes verspreid worden gepland binnen het gebied, wordt ervoor geopteerd om 
het volledige gebied als woongebied te bestemmen en geen differentiatie te maken naar groene 
bestemmingen. Wel worden in de voorschriften bepalingen opgenomen  in functie van het 
voorzien van publieke groenvoorzieningen langs de beekvallei 
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E Op te heffen voorschriften  

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen:  
- Woonuitbreidingsgebied 
- Woongebied 
- Woongebied met landelijk karakter 
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F Woongebied Maenhoevevelden: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en 
juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties   Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 

  

 
Artikel 9.1. Woongebied 

 
De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 
socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
 

 Art. 9.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten 
en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 

 Art. 9.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
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Ruimtelijke opties   Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen. 

 

besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

  Art. 9.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale 
ontwikkeling van het gebied of vanaf 1ha en/of 25 woongelegenheden, wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de  
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 9.1.4. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

De Maenhoevebeek is ruimtelijk en fysisch structuurbepalend voor het gebied. De 
beekvallei kan worden gebruikt als aanzet voor publieke groenvoorzieningen binnen 
de wijk.  De beekvallei dient daarom maximaal in rekening te worden gebracht als 
groene vinger bij de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied.   

 

 Art. 9.1.5.  
De Maenhoevebeekvallei is een structuurbepalend element in het plangebied en moet 
gevrijwaard blijven. Inbuizing van de beek, bebouwing en/of verharding langs de 
beekoevers is niet toegelaten, behalve deze noodzakelijk voor de ontsluiting van het 
terrein. De breedte van de te vrijwaren zone wordt gebiedsgericht bepaald.  
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Ruimtelijke opties   Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
Omwille van de overstromingsgevoeligheid van het gebied is het van belang dat bij de 
ontwikkeling van de terreinen specifieke aandacht wordt besteed aan waterberging, 
vertraagde afvoer van hemelwater, e.d.. De beekvallei kan een belangrijke rol spelen 
bij de waterhuishouding in het gebied (vallei als infiltratiegebied, aanleg van 
bufferbekkens voor regenwater, …). 
 

 Art. 9.1.6. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. Omwille van de watergevoeligheid van dit gebied, dient hier specifieke 
aandacht aan te worden besteed.  
 

  

 (in overdruk) 
Art. 9.1.7. Reservatiegebied voor lijninfrastructuur 

In functie van de verdere uitbouw van de wegeninfrastructuur wordt de 
reservatiestrook van het gewestplan terug opgenomen.   

 Art. 9.1.7.1. Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het beheer 
en de exploitatie van wegeninfrastructuur en aanhorigheden.  
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, 
het functioneren of aanpassing van die wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, 
recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de 
vergunningen die afgeleverd worden tijdelijke vergunningen zijn.  
 

In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat een 
deel van het gebied beslaat, moet aangegeven worden wat met het overige gedeelte 
gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag 
kunnen oordelen of het nog niet benutte deel lange tijd onbenut zal blijven voor 
vervoers- of verkeersinfrastructuur en wat er tussentijds mee zal gebeuren. 

 Art. 9.1.7.2. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de verkeers- 
en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 
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Deelgebied 10: Stedelijk woongebied  
Geerdegem 

 

A Relatie met afbakeningsproces 

Het deelgebied Geerdegem wordt gedeeltelijk aangeduid als stedelijk woongebied.  De algemene 
uitgangspunten voor wonen (cfr. Toegelicht in deelgebied 7 §A) zijn ook hier van toepassing 
Het gebied Geerdegem wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangeduid als gedeeltelijk 
te ontwikkelen op lange termijn.  Het gebied wordt in het afbakeningsplan opgenomen om een 
snellere ontwikkeling als woongebied mogelijk te maken.  Indien gewenst is het mogelijk het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg, 
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen nr. 073/277 (05/08/1975; nr. 073/448 (23/30/1992); nr. 073/126 
(26/09/1969); nr. 073/124 (10/10/1969); nr. 073/363 (17/12/1984); 
nr. 073/105 (07/03/1977) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden,  Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het plangebied wordt ingesloten door de Jubellaan, de Geerdegemstraat en de bestaande sociale 
woonwijk nabij de spoorweg.  Het gebied is ten zuiden van de kern van Mechelen gelegen en vormt 
quasi de grens met het buitengebied.  Het gebied is goed bereikbaar, zowel vanaf het hoger 
wegennet als het stadscentrum.  
De noordelijke punt en zuidelijke rand van het gebied zijn ingenomen door bebouwing.  In het 
noorden is dit een verkaveling, in het zuiden lintbebouwing langs de Geerdegemstraat.  Het nog 
onbebouwde middendeel is grotendeels bebost, met uitzondering van het deel dat momenteel 
gebruikt wordt door de jeugdbeweging.  Het westelijk deel van het woonuitbreidingsgebied, nabij 
de spoorlijn is drassig. Er bevindt zich een vijver en talrijke sloten.  Het is daardoor ook voor 
wandelaars moeilijk toegankelijk.   
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De nabije omgeving van het plangebied is gedifferentieerd.  Aan noordelijke zijde is een sociale 
woonwijk gelegen, de zuidelijke gronden zijn in landbouwgebruik en aan de overzijde van de 
spoorweg is het kasteel van Geerdegem gelegen met er rond vrijstaande bebouwing.   
Het gebied zelf bevat geen specifieke kenmerken.  Het wordt voornamelijk gestructureerd door de 
aanwezige infrastructuur, vooral dan de spoorweg.  Naar bodemgebruik en reliëf toe zijn er geen 
duidelijke grensstellende elementen.   

D Visie en ruimtelijke concepten 

D.1. Ontwikkeling stedelijk woongebied 
Het nog onbebouwde middendeel ligt ingesloten tussen woonbebouwing en infrastructuur 
(spoorweg).   
Het gebied is voor een groot deel geschikt voor de ontwikkeling als stedelijk woongebied.  Het is 
een behoorlijk vlak gebied dat ingesloten ligt tussen woonbebouwing.  
De uitgangspunten rond het evolueren naar complementaire gebieden met hoge woonkwaliteit en 
verwevenheid van functies (cfr. Toegelicht in deelgebied 7§D2) zijn ook hier van toepassing. 
Dit betekent ook dat buurtvoorzieningen zoals de jeugdlokalen- en speelvelden binnen deze 
bestemming een plaats kunnen hebben zonder dat een specifieke bestemming recreatie moet 
worden voorzien.  

D.2. Parkgebied 
Het meest drassige stuk ligt in het westen van het plangebied en wordt niet als stedelijk woongebied 
herbestemd, maar als parkgebied gevrijwaard. Op deze manier kan deze zone ook aansluiting 
vinden bij de bestaande speelvelden van de jeugdbeweging.  De verdere groendooradering in het 
stedelijk woongebied kan via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan verder ingericht worden.   

D.3. Behoud reservatiestrook voor spoorwegen 
Voor de uitbreiding van het spoornet is het belangrijk dat een reservatiegebied voor 
lijninfrastructuur kan behouden blijven.  Deze sluit aan bij de bestaande sporen.   
 

 

 

 

 

 
D1. ontwikkeling stedelijke woonwijk  D2. parkgebied  D3. reservatie voor spoorinfrastructuur 

 

E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen:  
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- Woongebied 
- Woonuitbreidingsgebied 
- Reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden 
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F Woongebied Geerdegem: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische 
vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel 10.1. Woongebied 
 

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 
socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
Onder bovenstaande voorzieningen worden ook de bestaande infrastructuur voor de 
jeugdbeweging verstaan en zullen deze binnen het plangebied worden behouden en 
kunnen verder worden uitgebreid.  

 Art. 10.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante 
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten 
en openbare verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve 
voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 

 Art. 10.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen. 

 

impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

  Art. 10.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de 
globale ontwikkeling van het gebied of vanaf 1ha en/of 25 woongelegenheden, wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor 
de  vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

Omwille van de overstromingsgevoeligheid van het gebied is het van belang dat bij de 
ontwikkeling van de terreinen specifieke aandacht wordt besteed aan waterberging, 
vertraagde afvoer van hemelwater, e.d..  
 

 Art. 10.1.4. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt. 
 

  

  
Artikel 10.2 Parkgebied 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde van het gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven. 

 Art. 10.2.1. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de 
ontwikkeling van een park of parken. 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg nevengeschikte 
functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze 
functies zijn toegelaten. 

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de 
ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden,  horticulturele 
waarden  landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de 
sociale functie niet geschaad wordt. 

 

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder 
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen … 

Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden, 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten … 

Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, 
vuilnisbakken … 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 

Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding. 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen. 
 

 Art. 10.2.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 
toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk 
maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het 
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid 

 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 
 

 Art. 10.2.3. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 (in overdruk) 
Art. 10.3. Reservatiegebied voor lijninfrastructuur 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
In functie van de verdere uitbouw van de spoorweginfrastructuur wordt de 
reservatiestrook van het gewestplan terug opgenomen.   

 Art. 10.3.1. Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het beheer 
en de exploitatie van spoorwegeninfrastructuur en aanhorigheden.  
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, 
het functioneren of aanpassing van die spoorwegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, 
recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de 
vergunningen die afgeleverd worden tijdelijke vergunningen zijn.  
 

In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat een 
deel van het gebied beslaat, moet aangegeven worden wat met het overige gedeelte 
gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag 
kunnen oordelen of het nog niet benutte deel lange tijd onbenut zal blijven voor 
vervoers- of verkeersinfrastructuur en wat er tussentijds mee zal gebeuren. 

 Art. 10.3.2. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de verkeers- 
en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 
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Deelgebied 11: Stedelijk woongebied  
Kantvelde 

A Relatie met  het afbakeningsproces 

Het deelgebied Kantvelde wordt gedeeltelijk aangeduid als stedelijk woongebied.  De algemene 
uitgangspunten voor wonen (cfr. Toegelicht in deelgebied 7 §A) zijn ook hier van toepassing.  
Gezien de bestemming als woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan, is hiervoor een 
herbestemming noodzakelijk. 
Het gebied Kantvelde is één van de in het voorstel van afbakening geselecteerde te ontwikkelen 
woongebieden die gedeeltelijk opgenomen zullen worden in een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (op lange termijn).  Het gebied wordt desondanks toch in het afbakeningsplan 
opgenomen om een snellere ontwikkeling als woongebied mogelijk te maken.  Indien gewenst is het 
mogelijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg,  
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

BPA “Oude Pleinstraat” (11/10/1988) 

Verkavelingsvergunningen nr. 073/522 (14/04/1997); nr. 073/580 (13/12/2002) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten Geen 

Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. 
decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Er is gekozen voor een begrenzing van het stedelijk woongebied op basis van perceelsgrenzen.  Het 
wordt begrensd door de bebouwing van de woonwijk “Bruine Kruis” en de N16.   
Het gebied is ten noordwesten van de kern van Mechelen gelegen, tussen de kern en het knooppunt 
E19-R6.  Het gebied is quasi onbebouwd.  De oostelijke helft is in landbouwgebruik, de westelijke 
helft is bebost.   
De nabije omgeving van het plangebied wordt voornamelijk gekenmerkt door woonbebouwing, 
gezien het ligt ingesloten tussen de bebouwing van de woonwijk “Bruine Kruis”.  Aan westelijke 
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zijde bevindt zich een lus van het knooppunt E19-R6. Deze zijde is onbebouwd en grotendeels 
bebost.   
Het gebied zelf bevat geen specifieke kenmerken.  Het wordt voornamelijk gestructureerd door de 
aanwezige infrastructuur, vooral dan de N16.  Naar bodemgebruik en reliëf toe zijn er geen 
duidelijke grensstellende elementen.   

D Visie en ruimtelijke concept 

D.1. Ontwikkeling stedelijk woongebied 
Het gebied ligt ingesloten tussen woonbebouwing en infrastructuur (N16).   
Het gebied is voor een groot deel geschikt voor de ontwikkeling als woongebied.  Het is behoorlijk 
vlak gebied en ligt ingesloten tussen woonbebouwing.  
De uitgangspunten rond het evolueren naar complementaire gebieden met hoge woonkwaliteit en 
verwevenheid van functies (cfr. Toegelicht in deelgebied 7§D2) zijn ook hier van toepassing. 
Er wordt een buffering naar de N16 voorzien in de voorschriften.  De ontsluiting van het gebied 
wordt niet vastgelegd. Dit moet worden bekeken bij de inrichting van het gebied.  

E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen:  
- woonuitbreidingsgebied 
- woongebied 
 



 

 

F Woongebied Kantvelde: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel 11.1. Woongebied 

 
De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   
De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 
socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
 

 Art. 11.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten 
en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 

 Art. 11.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
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beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen. 

 

impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 

 

  Art. 11.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de 
globale ontwikkeling van het gebied of vanaf 1ha en/of 25 woongelegenheden, wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor 
de  vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de  
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de  
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
De inrichtingsstudie geeft ook aan  hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is in het  gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest 
van het gebied.  De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van  stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de  adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de  
behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of  een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
 

  Art. 11.1.4. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met uitsluiting 
van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

Een buffer moet een overgang vormen tussen de N16 en het woongebied.  
  

 Art. 11.1.5. Langs de westelijke zijde van het terrein moet het woongebied worden 
gebufferd naar de N16. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele 
afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.  
De bufferstrook wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen 
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met het oog op het bufferen van de autosnelweg ten opzichte van het woongebied of 
als kwaliteitsvolle overgang. 
Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de 
buffer zijn toegelaten.  
Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning op percelen grenzend aan deze aangrenzende zones, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer 
aangelegd en beplant zijn. 
 

Omwille van de overstromingsgevoeligheid van het gebied is het van belang dat bij de 
ontwikkeling van de terreinen specifieke aandacht wordt besteed aan waterberging, 
vertraagde afvoer van hemelwater, e.d..  
 

 Art. 11.1.6. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het 
gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden 
beperkt.   
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Deelgebied 12:  
Bethaniënpolder 

A Relatie met  het afbakeningsproces 

Het gebied Bethaniënpolder krijgt een groene invulling, omwille van de nabijheid van de Dijlevallei 
(zie Figuur 15 (actieplan inzake wonen, werken en groen) in Deel 4 §I).  Het geeft invulling aan de 
vooropgestelde taakstelling inzake groenvoorzieningen in het stedelijk gebied (cfr. Deel 3 §E) en 
stelt het behoud van de biologische waarden van de Dijle voorop. 
Dit stedelijk groengebied wordt beschouwd als natuurlijke drager maar ook als (natte) verbinding 
tussen andere natuurlijke gebieden.  Een voldoende waterkwaliteit is van belang voor het 
functioneren van stedelijke elementen langsheen het water.  Het beleid in het valleigebied is gericht 
op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud en van de verdere ontwikkeling van de huidige 
biologische waarde.  Het gebied sluit aan op het bestaande parkgebied ten noordwesten van het 
plangebied.  De gemeente voorziet in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een herbestemming 
van het parkgebied naar een gemengde woon-, kantoor- en dienstenzone5.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg,  
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen, Habitatrichtlijngebieden, 
Vogelrichtlijngebieden 

Geen  
 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten, Gebieden van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet 
Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 

 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het gebied Bethaniënpolder wordt begrensd door de bebouwing van een sociale woonwijk, de 
percelen langs de Battelsesteenweg  en het park.  Het is aan noordwestelijke zijde van de kern van 
Mechelen gelegen, ten zuiden van de Dijle, en heeft dus potenties om het stedelijk weefsel te 
versterken.  Het is onbebouwd en grotendeels bebost.  De nabije omgeving van het plangebied is 
gedifferentieerd.  Aan oostelijke zijde is een sociale woonwijk gelegen, langs zuidwestelijke zijde de 
gedifferentieerde bebouwing langs de steenweg en in het noorden het park met kasteel Beaulieu.   

                                                      
5 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Mechelen, maatregel 13, richtinggevend deel blz. 174.   

12 



164 Toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen 

Het gebied wordt voornamelijk gekenmerkt door de ligging langsheen de Dijle.  Naar 
bodemgebruik en reliëf toe zijn er geen duidelijke terreinkarakteristieken.   

D Visie en ruimtelijke concept 

D.1. Versterking van de vallei van de Dijle 
In functie van de versterking van de vallei van de Dijle, wordt een gemengd openruimtegebied 
aangeduid langs de rivier.  Deze sluit aan bij het bestaande parkgebied ten noordwesten van het 
plangebied.   
 

E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschrift van ‘woonuitbreidingsgebied’ van het 
gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976), en haar wijzigingen, op.   
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F Woongebied Bethaniënpolder: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en 
juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
  

 

Artikel 12.1. Gemengd openruimtegebied 
 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als 
openruimtegebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende 
rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer 
van het gebied.  

Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. In het gebied zijn 
uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied, 
op voorwaarde dat ze niet gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om 
gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor 
materiaal ...).  
 

 Art. 12.1.1. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en 
recreatie nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig 
of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. 
 

  Art. 12.1.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
wordt overschreden zijn, in uitzondering op het onbebouwde karakter van het gebied, 
de volgende werken, handelingen en wijzigingen toegelaten: het herstellen, 
heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. 
Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat 
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van 
de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid; 
 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 

 Art. 12.1.3. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
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Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 
 

voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 symbolische aanduiding in overdruk 

Art. 12.2. Hoogspanningsleiding 

 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  
 

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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Deelgebied 13 : Stedelijk groengebied 
Bonduelle 

A Relatie met  het afbakeningsproces 

Het deelgebied Bonduelle - Vrouwvliet wordt gedeeltelijk aangeduid als stedelijk woongebied.  
De algemene uitgangspunten voor wonen (cfr. Toegelicht in deelgebied 7 §A) zijn ook hier van 
toepassing.   
Omdat voor dit gebied reeds gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn vastgesteld wordt dit 
niet opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringplan.  
Het gebied Bonduelle – Vrouwvliet wordt in de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur 
daarnaast ook gedeeltelijk aangeduid als een structuurbepalend element van de gewenste ruimtelijk-
natuurlijke structuur.  De vallei van de Vrouwvliet wordt dan ook als stedelijk groengebied 
aangeduid.  Ze wordt beschouwd als natuurlijke drager maar ook als (natte) verbinding tussen 
andere natuurlijke gebieden, meer bepaald tussen het Zennegat en de zuidoostelijke Dijlevallei. .  
Een voldoende waterkwaliteit is van belang voor het functioneren van stedelijke elementen 
langsheen het water.  Het beleid in de valleigebieden is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van 
het behoud en van de verdere ontwikkeling van de huidige biologische waarde.  Het gebied sluit aan 
op het bestaande parkgebied ten noorden van het plangebied.  Er wordt voor geopteerd om de 
bestaande recreatieve elementen en tuinbouw in het gebied toe te laten.   

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg 
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen  
RUP Bonduelle (12/1/2006), RUP Papenhof (16/11/2006) 

Verkavelingsvergunningen nr. 116/017 (08/05/1974); nr. 116/084 (17/11/1971); nr. 073/496 
(17/06/1970); nr. 073/470 (11/05/1994); nr. 073/106 (08/07/1968); nr. 
073/087 (10/02/1967); nr. 073/042 (04/12/1978); nr. 073/085 
(20/06/1983); nr. 073/577 (20/12/2002); nr. 073/140 (04/08/1972) 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen 

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten,  Beschermde stadsgezichten  

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten Geen 

Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. 
decreet Natuurbehoud 

Geen 

Beschermingszones grondwater Geen 
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C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het gebied is ten noordoosten van de kern van Mechelen gelegen, Het gebied is grotendeels 
onbebouwd, maar sterk versnipperd.  Het is gedeeltelijk in gebruik voor tuinbouw, bevat verspreide 
bebouwing, waterbekkens,… 
De nabije omgeving wordt afgezien van het industriegebied en parkgebied voornamelijk 
gekenmerkt door woonbebouwing.   
Het gebied wordt voornamelijk gestructureerd door de Vrouwvliet en de industrie in het zuiden.   .   

D Visie en ruimtelijke concept 

D.1. Versterking van de vallei van de Vrouwvliet 
In functie van de versterking van de vallei van de Vrouwvliet, die de verbinding vormt tussen het 
Zennegat en de zuidoostelijke Dijlevallei, wordt een natuurgebied en gemengd openruimtegebied 
aangeduid langs de rivier.  Deze sluit aan bij het bestaande parkgebied ten noorden van het 
plangebied.  Binnen het gemengd openruimtegebied is het mogelijk de bestaande tuinbouw en 
recreatie (hondenschool) te behouden.   

E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft volgende voorschriften op van het gewestplan 
Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen: 
- gebied voor milieubelastende industrieën 
- agrarisch gebied 
 
 



 

 

F Vrouwvlietvallei: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
  

 
Artikel 13.1. Natuurgebied 

In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik betekent niet 
dat bepaalde zones in het natuurgebied niet afgeschermd kunnen worden omwille van 
de natuurwaarde. 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als natuurgebied 
is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van 
schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied. 

In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het 
beheer van of het toezicht op het betrokken natuurgebied, op voorwaarde dat ze niet 
samen gebruikt worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met 
een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal…). Een dergelijke 
bebouwing kan slechts toegelaten worden voor zover ze landschappelijk inpasbaar is 
en de betrokken oppervlakte natuurgebied aanzienlijk is. 
 

 Art. 13.1.1. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Recreatief medegebruik is een 
ondergeschikte functie. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en 
van de landschapswaarden zijn toegelaten. 
 

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functies in het natuurgebied. 
Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’. 

Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder 
meer uit: toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen … 

Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden, 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten … 

Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, 
vuilnisbakken … 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 

Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding. 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen. 
 

 Art. 13.1.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 
toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk 
maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het 
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid 
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Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 
 

 Art. 13.1.3. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 
Artikel 13.2. Gemengd openruimtegebied 
 

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als 
openruimtegebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende 
rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer 
van het gebied. 

Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. In het gebied zijn 
uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied, 
op voorwaarde dat ze niet gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om 
gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor 
materiaal ...). Een dergelijke bebouwing kan slechts toegelaten worden voor 
openruimtegebieden met een aanzienlijke oppervlakte. 
 

 Art. 13.2.1. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, 
landbouw en recreatie nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en 
wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. 
 

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van 
het gebied worden gerekend: 

- speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een (overdekte) picknickplaats, 
zitbanken,  vuilnisbakken, beperkte sanitaire voorziening ...  

- toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen,  
informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten ... 

- paden voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen, fietsen, paardrijden ... 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende 
verharding. 

 

 Art. 13.2.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
wordt overschreden zijn, in uitzondering op het onbebouwde karakter van het gebied, 
de volgende werken, handelingen en wijzigingen toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht op de sociale, 
educatieve of recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen 
of schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m² 
met uitsluiting van elke verblijfsaccomodatie; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid; 
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Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
3. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het gebruik van het 

gebied voor landbouw of hobbylandbouw.  

 

Onder bruto bouwvolume moet worden verstaan, het volume, gemeten aan de 
buitenkant van het gebouw. 

 Art. 13.2.3. Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt 
gebracht, is het toegelaten bestaande woningen te verbouwen, herbouwen of 
uitbreiden, op voorwaarde dat (1) de woning op het moment van de 
vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot indien 
ze niet voldoet aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste 
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of 
geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. 

Als een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag 
afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van 
afvalwater. 

en uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysiek één geheel 
mee vormen - alleen leiden tot een maximaal bruto bouwvolume van 1000 m³. Die 
uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

 
  Art. 13.2.4. Het wijzigen van de functie van de bestaande vergunde bebouwing kan 

toegelaten worden, voor zover de nieuwe functie betrekking heeft op: 

- wonen, met een maximum van één eengezinswoning per gebouwencomplex; 

De functiewijzigingen kunnen alleen toegelaten worden als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

- het gaat om hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen die voldoen 
aan de elementaire eisen van stabiliteit; 

- de bestaande erfgoedwaarde van de bebouwing blijft ongeschonden of wordt 
verhoogd; 

- de bestaande bebouwing is bouwfysisch geschikt voor het nieuwe gebruik 
zonder uit financieel of bouwtechnisch oogpunt ingrijpende werken.  Het is de 
aanvrager, eigenaar of verwerver van een zakelijk recht op de gebouwen 
gedurende een periode van tien jaar na de vergunning tot wijziging van het 
gebruik niet toegestaan dergelijke werken uit te voeren. 

Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt gebracht, is het 
toegelaten de bestaande bebouwing te verbouwen en herbouwen binnen het 
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Ruimtelijke opties  Verordenende  stedenbouwkundige voorschriften 
bestaande volume.  
 

Bepalingen m.b.t. gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

In dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn voorschriften opgenomen voor de 
zogenaamde zonevreemde woningen, bedrijven of recreatie.  Aan de gemeente wordt 
evenwel de mogelijkheid gelaten om specifiek voor het eigen grondgebied op te 
treden en in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het statuut van deze 
bestaande activiteiten te regelen.  In een dergelijk geval nemen de voorschriften van 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de plaats in van de voorschriften zoals ze 
in dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen. 

 

 Art. 13.2.5. Indien een gemeente voor delen van dit gebied een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt met voorschriften voor functies en activiteiten 
vermeld in artikels 13.2.3. tot 13.2.4. krijgen de voorschriften van dat plan na 
goedkeuring ervan voorrang op de voorschriften opgenomen onder de artikels 13.2.3 
tot 13.3.4. 

  Art. 13.2.6. Tot aan de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelingen, 
voorzieningen en inrichtingen toegelaten, die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering van de bestaande landbouwbedrijven en voor de bestaande 
bedrijven met aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende 
activiteiten.  
 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  
Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 
 

 Art. 13.2.7. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor 
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 
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Deelgebied 14: Stadsbos 

A Relatie met  het afbakeningsproces 

In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Mechelen 
wordt het gebied  aangeduid als ‘groene vinger’ en ‘open ruimte injectie’ (zie Figuur 2 in Deel 3 §C).  
Open ruimte injecties zijn tentakels van het buitengebied die het verstedelijkt gebied binnendringen 
en er op een zeer directe manier mee in contact staan.  Deze open ruimte injecties kunnen een 
landschapsbetekenis krijgen als ademruimte voor het verstedelijkt weefsel.  De groene vingers 
worden versterkt en continu gemaakt.   
De groene vinger wordt als stadsbos ingericht.  Dat dit gebied daartoe geschikt is blijkt tevens uit 
een locatieonderzoek van AMINAL voor de Mechelse regio.  Het stadsbos valt gedeeltelijk  binnen 
de afbakeningslijn: enkel het deel ten zuiden van de R6 en een heel klein deeltje ten noorden ervan 
wordt opgenomen binnen de grenslijn van het stedelijk gebied en krijgen een gepaste bestemming 
in het gewestelijk RUP.  Momenteel is het bestemd als militair domein.  Het afbakeningsplan geeft 
een gepaste bestemming aan het domein zodat het stadsbos kan uitgebouwd worden tot een 
continu en samenhangend geheel.  Het is nu al bebost.  De overige delen van het stadsbos zijn via 
het gewestplan reeds grotendeels bestemd als groene ruimte en behoren tot het buitengebied.  Het 
inrichtingsplan voor het stadsbos Kauwendael past wat dit deel betreft in de resultaten van de 
studie over het buitengebied m.b.t. de Ruimtelijke visie voor landbouw, natuuur en bos - regio Neteland: 
operationeel uitvoeringsprogramma dd. februari 2007. De concrete inrichting is onderzocht in een 
inrichtingsstudie6 voor een ruimer gebied (zie hieromtrent ook Deel 4 §C).   
Het inrichtingsplan voor het stadsbos Kauwendael past wat het te herbestemmen deel betreft 
overigens in de resultaten van de studie over het buitengebied m.b.t. de Ruimtelijke visie voor landbouw, 
natuuur en bos - regio Neteland: operationeel uitvoeringsprogramma dd. februari 2007. 

B Bestaande feitelijke en juridische toestand 
Type plan  

Gewestplan Gewestplan nr.15 Mechelen (KB 05.08.1976) en haar wijzigingen:  
- Hoge snelheidslijn (BVR 24/07/1991) 
- Infrastructuur, aardgasleiding, militaire domeinen (BVR 

06/05/1997) 
- Van Hool, RWZI, Corenoxleiding (BVR 02/02/1999) 
- Algemeen (BVR 08/06/1999) 
- TNVW-leiding (BVR 26/05/2000) 
- Algemeen (BVR 30/03/2001) 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene of bijzondere plannen van aanleg,  
Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen, nr. 116/068 (19/01/1984)  

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden Geen  

Beschermde dorpsgezichten, Beschermde landschappen, 
Beschermde monumenten, Beschermde stadsgezichten 

Geen 

Natuurreservaten, Bosreservaten,  Gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) cfr. decreet Natuurbehoud 

Geen 

                                                      
6 Mens & Ruimte i.s.m. Vereniging Bos in Vlaanderen, 2005, Inrichtingsplan stadsbos Kauwendaal, eindrapport in 
opdracht van AMINAL-afdeling Bos en Groen i.s.m. Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.   
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Type plan  

Beschermingszones grondwater Geen 

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied 

Het gebied is ten noorden van de stadskern van Mechelen gelegen, op het kruispunt van de R6 met 
de spoorlijn Mechelen-Antwerpen.  Het wordt begrensd door bestaande woonbebouwing in het 
oosten en zuiden, onder meer langs de Moermansstraat en de Duivenstraat, en de spoorweg in het 
westen.  De noordelijke grens wordt gevormd door de Otterbeek.   
Het gebied is grotendeels onbebouwd en voor het grootste gedeelte bebost.  Langs oostelijke zijde 
omvat het één bebouwd perceel.  In het noordwesten is een beperkt deel bebouwd en ingenomen 
door een woonwagenpark.  De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door beboste 
gronden en in het zuidoosten door woonbebouwing.  Het gebied wordt voornamelijk 
gestructureerd door de aanwezige infrastructuur.  Het wordt doorkruist door de R6 en een oude 
spoorwegbedding en wordt langs westelijke kant door diezelfde spoorlijn begrensd.  Ten zuiden 
van de R6 loopt ook een 70kV hoogspanningslijn. Het militair domein en de omgeving wordt thans 
gebruikt voor recreatie (spel, wandelingen, ontspanning jeugdbewegingen, …).   

D Visie en ruimtelijke concept 

De inplanting van een stadsbos wordt enerzijds ondersteund door zowel de beleidskeuzen op 
gemeentelijk als op gewestelijk niveau.   
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Mechelen voorziet enerzijds de ontwikkeling van een 
stadsbos in een groene vinger vanuit Sint-Katelijne-Waver.  Vooral de bestaande bosjes rondom het 
kasteel van Kauwendaal bieden hiervoor potenties.  Het stadsbos sluit aan bij de vallei van de 
Vrouwvliet, welke op zich een structurerend natuurelement is binnen het stadsweefsel.  De open 
ruimte dringt aldus tot in het stadscentrum door en vormt een groene verbinding tussen de 
dichtbebouwde stad en de groene  rand errond.  In deze groene rand, die voornamelijk op het 
grondgebeid van de gemeente Sint-Katelijne-Waver gelegen is, staat recreatief medegebruik van het 
stadsbos centraal.  In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente wordt dan ook het  
behoud ervan in functie van spel en van niet georganiseerde sporten voorop gesteld.  Het militair 
domein langs de spoorlijn ten zuiden van de R6 is belangrijk als speelterrein voor de 
jeugdbewegingen.  
Het stadsbos past anderzijds binnen een globale visie op de inplanting van grote stadsbossen in 
Vlaanderen in en nabij de stedelijke gebieden.   
Binnen de huidige bestemming van militair domein komen twee zonevreemde activiteiten voor: 
- klein woonwagenterrein in het noordwesten: dit wordt in het afbakeningsplan opgenomen in 

een woonwagenpark zodat de functie wordt behouden in het stadsbos; 
- een woning in het zuidoosten: deze wordt zone-eigen gemaakt en opgenomen in woongebied.  

Ze maakt immers deel uit van de omliggende woonstraten.   
Beide functies kunnen aldus behouden blijven en krijgen door het plan een grotere rechtszekerheid.   

E Op te heffen voorschriften 

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft het voorschrift ‘militaire gebieden’ van het 
gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) en haar wijzigingen, op.  
 



 

 

F Stadsbos: vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften: ruimtelijke opties en juridische vertaling 

 
Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 
Artikel. 14.1. Bosgebied 

 “Bos” moet in ruime zin geïnterpreteerd worden, zoals in het Bosdecreet. Open plekken.in het 
bos vallen daar bijvoorbeeld ook onder.  

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als bosgebied is mogelijk. 
Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor 
dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied ...  
In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk voor het beheer van en het 
toezicht op de bossen, op voorwaarde dat ze niet kunnen worden gebruikt als woonverblijf. 
Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor 
materiaal ...). Een dergelijke bebouwing kan alleen toegelaten worden in bossen met een 
aanzienlijke oppervlakte. 
 

 Art. 14.1.1  

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos, waarbij 
het recreatief medegebruik een ondergeschikte functie is. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het beheer en 
de inrichting van bos zijn toegelaten.  

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 
 

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie in bosgebied. Ondergeschikt 
betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’. 

Kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van het 
gebied is toegelaten: 

- kleinschalige infrastructuur voor de recreatieve functie zoals speeltuigen, 
infrastructuren voor speelbossen en speelweiden, een overdekte picknickplaats, 
beperkte sanitaire voorziening. Hoogdynamische dagrecreatieve of 
verblijfsrecreatie is uitgesloten (sportvelden, golfterreinen, omvangrijke 
speeltuinen, permanente kampeervoorzieningen ...). kleinschalige infrastructuur, 
gericht op recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken …; 

- kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken voor 
educatief of recreatief medegebruik zoals toegangspoortjes, wegwijzers, 
verbodsborden, wegafsluitingen ...;  

- kleinschalige infrastructuur gericht op educatie zoals informatieborden, 

 Art. 14.1.2. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
wordt overschreden, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 
toegelaten: 

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op de sociale, educatieve 
of recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of 
schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m², 
met uitsluiting van elke verblijfsaccomodatie; 

2. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, 
waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer; 

3. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 
worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten ...; 

- kleinschalige infrastructuur voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals: wandelen, 
fietsen, paardrijden... Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een 
waterdoorlatende verharding. 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige fietspaden begrepen. 
 

veiligheid of de volksgezondheid 

 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied. 

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen 
van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen 
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 

 

 Art. 14.1.3. 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming 
niet in het gedrang brengen, zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die 
nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken 
van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 
 

  

 
Art. 14.2. Woonwagenpark 

 
Onder voorzieningen inherent aan het gebruik van het gebied als woonwagenpark 
wordt onder andere verstaan: sanitaire voorzieningen, speeltuigen, …   

 Het gebied is bestemd voor het tijdelijk en permanent wonen voor 
woonwagenbewoners. Alle voorzieningen inherent aan het gebruik van het gebied als 
woonwagenpark, zijn toegelaten.  
 

  

 
Artikel 14.3. Woongebied 

 
De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.   

 Art. 14.3.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante 
activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
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De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene 
en verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 
horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, kantoren en diensten, en 
socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  
- Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, hobbylandbouw. ... 
- Openbare  verharde ruimten: straten, pleinen, parken …    
- Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 

groenvoorziening … 
- Handel (in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking) : 

winkels, grootschalige kleinhandel, groothandel ...   
- Horeca (hotel, restaurant, café) 
- Bedrijven, kantoren en diensten.  
- Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, 

ziekenhuizen rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis elektriciteitscabines, 
tramhaltes en busstations,  parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ... 

- Socio-culturele voorzieningen: cultureel centrum,  gemeenschapscentrum, 
voorzieningen voor jeugdwerking, zwembad, eredienstgebouw, bibliotheek, 
volkstuintjes, . 

- Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra ... 
 

voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten 
en openbare verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve 
voorzieningen.  
 

Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten 
zijn evenwaardig of nevengeschikt. Activiteiten in het woongebied moeten 
beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het 
wonen).  De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De 
beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken 
met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling 
beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote 
mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld.  
De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus 
afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling 
mogelijk te maken. 
Er wordt gestreefd naar 25 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in 
grotere gehelen. 

 

 Art. 14.3.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht 
besteed aan:  
 de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 
 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers; 
 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
 de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
 de bestaande of gewenste woondichtheid. 
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
  

 

Artikel. 14.4. Gebied voor wegeninfrastructuur 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur  wordt verstaan: al dan niet verharde 
bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en 
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de 
veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de geluidswerende 
constructies, de parkeerplaatsen langs autosnelwegen. 
Onder aanhorigheden van spoorwegen wordt verstaan: spooruitrustingen zoals 
sporen, bovenleidingen, seininrichting, kabelwerken, alle grond- en kunstwerken voor 
de realisatie van de dragende structuur, alle gebouwen en andere constructies, met 
noodzakelijke toegangswegen, die verband houden met het onderhoud en de 
exploitatie van de spoorlijn zoals tractie-onderstations, sectioneerposten, seinposten, 
onderhoudsplatformen, dienstlokalen, communicatie, alle voorzieningen op het 
gebied van veiligheid en eventuele ventilatie zoals evacuatieschachten, afsluitingen, 
ventilatie-uitrustingen, de infrastructuren voor de afwatering van de spoorbedding 
zoals grachten, duikers, pompstations.  
 

 Art. 14.4.1. Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en aanhorigheden.  
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, 
het functioneren of aanpassen van die wegeninfrastructuur en aanhorigheden. Op de 
plaats waar het gebied wordt gekruist door de bestaande spoorweg, zijn ook alle 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of 
aanpassen van die spoorwegeninfrastructuur en aanhorigheden.  
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, 
recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten. 
 

In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat een 
deel van het gebied beslaat, moet aangegeven worden wat met het overige gedeelte 
gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag 
kunnen oordelen of het nog niet benutte deel lange tijd onbenut zal blijven voor 
vervoers- of verkeersinfrastructuur en wat er tussentijds mee zal gebeuren. 

 Art. 14.4.2. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de verkeers- 
en vervoersinfrastructuur gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 

  

 
Art. 14.5. Hoogspanningsleiding 

Deze aanduiding betreft de bestaande en nieuwe (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.  
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de constructies of gebouwen die 
nodig of nuttig zijn om de leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen 
bovengronds of ondergronds aangebracht zijn.  

 In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor 
een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend 
met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
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Ruimtelijke opties  Verordenend  stedenbouwkundig voorschrift 
 De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 

exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang 
worden gebracht. 
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DEEL 7 - Ruimteboekhouding  
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