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INLEIDING 

Een gemeente wordt dagelijks geconfronteerd met conflicten tussen mensen die elk 
vanuit een andere invalshoek de beschikbare ruimte opeisen. Om in een dynamische 
maatschappij al deze eisen met elkaar in overeenstemming te brengen, dient het 
gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied bewust en effici-
ent aan te pakken. Naarmate er meer beleidsaspecten tot uiting komen in het ruimte-
lijke beleid, worden de ruimtelijke ontwikkelingen ook steeds complexer. Er is dan 
ook meer onderzoek nodig om gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. 
Hierdoor groeit de behoefte aan een doordachte en planmatige aanpak van de ruim-
telijke problematiek. 

Structuurplanning als methodiek 
Structuurplanning wordt als methode gehanteerd om deze complexe ruimtelijke pro-
blemen te onderzoeken en te sturen. Het is een dynamisch proces van visie- en 
beleidsvorming betreffende de ruimtelijke ontwikkeling van een plangebied (in dit 
geval een gemeente).  
Een ruimtelijk structuurplan doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen 
bodembestemmingen vast: het is dus geen ruimtelijk uitvoeringsplan maar eerder 
een beleidsplan. De realisatie van een structuurplan gebeurt door middel van uitvoe-
ringsplannen (bestemmingsplan, inrichtingsplan en/of beheerplan) en verordeningen 
die zich richten naar de inhoud en de visie van het structuurplan. 
Een ruimtelijk structuurplan is een uitgebreide studie zodat een goede samenwerking 
tussen politici, administratie, ruimtelijke planners en bevolking is aangewezen. Con-
creet heeft men het over een driesporenplanning: langetermijnvisie, kortetermijnac-
tie en samenwerking met de bevolking. 
SPOOR 1: Een langetermijnvisie vastleggen met éénduidige waarden en normen. Op 
die manier schept men een normatief kader van waaruit men een evenwichtige ruim-
telijke ontwikkeling van sectoren met een ruimtelijke impact kan afwegen. 
SPOOR 2: Kortetermijnacties toelaten tijdens het structuurplanningsproces. Alle 
belangrijke concrete dossiers kunnen tussentijds aan de structuurplanning worden 
getoetst en aangehaakt. Deze werkwijze garandeert dat de concrete ruimtelijke prak-
tijk gaandeweg in de richting gaat die in de structuurplanning wordt uitgetekend. De 
uitvoering van concrete dossiers hoeft dus niet aan te slepen tot het structuurplan op 
punt staat. 

SPOOR 3: Inspraak van de bevolking garanderen. Voorstellen van de ruimtelijke 
planners en het gemeentebestuur kunnen op die manier gemakkelijker aan concrete 
situaties getoetst worden. Hierdoor speelt het structuurplan beter in op wat er bij 
verschillende groepen onder de bevolking leeft en wordt een democratische plan-
vorming nagestreefd. 
 

 
 

 
        
   

 

 

 

       
  

Bron: AROHM, 1994. Structuurplanning: een handleiding voor gemeenten. Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, Brussel, p. 2.6. 

Het voornaamste kenmerk van de driesporenplanning is dat er gelijktijdig op de drie 
sporen wordt gewerkt. Hierdoor kan men zowel een langetermijnvisie ontwikkelen als 
strategisch inpikken op dringende problemen. Op die manier kan structuurplanning 
geen alibi worden om actuele, structurele problemen op de lange baan te schuiven. 
Anderzijds biedt het ook de garantie dat niet alleen de dringende problemen worden 
opgelost zonder deze te toetsen aan een duidelijk referentiekader.  

Opbouw van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  
In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (geïntegreerd in het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) wordt 
bepaald dat er op 3 bestuurlijke niveaus (Vlaams gewest, provincie en gemeente) 
ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt. Dit decreet vormt de juridi-
sche basis voor de opmaak van gemeentelijke structuurplannen, de opmaak zelf 
wordt verduidelijkt in omzendbrief RO 97/02. Conform het decreet bestaat het ge-
meentelijk ruimtelijke structuurplan uit een informatief, een richtinggevend en een 
bindend gedeelte.  
Het informatieve gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext. 
Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid. De bestaande 
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fysisch - ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven via de structuurbe-
palende ruimtelijke elementen in de gemeente. Er gebeurt een onderzoek naar de 
toekomstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten wonen en 
bedrijvigheid. Om de ruimtelijke structuren coherent te kunnen behandelen worden 
complexere homogene deelruimten beschreven. De weergave van alle ruimtelijke 
trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen vormt de overgang naar het richtinggeven-
de gedeelte.   
Het richtinggevende gedeelte bevat een aantal fundamentele uitgangspunten voor 
het toekomstig ruimtelijk functioneren van de gemeente. Deze uitgangspunten wor-
den vertaald naar de toekomstige rol van Merksplas in de regio. De ruimtelijke con-
cepten geven de eerste gebiedsgerichte ordeningsprincipes rekening houdend met 
de trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen. Vervolgens wordt er een afwegingska-
der geschetst per deelruimte. Op die manier wordt aangegeven hoe de onderlinge 
verhouding tussen de deelstructuren kan worden uitgewerkt. De implicaties van de 
afweging worden verder uitgewerkt naar gewenste deelstructuren. Per deelstructuur 
wordt bovendien weergegeven welke acties en maatregelen nodig zijn om de ge-
wenste structuur te verwezenlijken. De synthese van voorgaande visies geeft een 
coherent toekomstbeeld via de gewenste ruimtelijke structuur van de gehele ge-
meente. Een synthese van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bij-
dragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang 
naar het bindende gedeelte.  
Het bindende gedeelte bevat de kernbeslissingen die een bindend karakter krijgen. 
Er worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan, de 
selectie van bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en 
acties en het minimaal te realiseren overleg.  
Van het richtinggevende gedeelte kan het gemeentebestuur slechts gemotiveerd 
afwijken omwille van dringende economische en sociale redenen. Van het bindende 
gedeelte kan het gemeentebestuur niet afwijken. Een structuurplan wordt vastgesteld 
voor een termijn van vijf jaar. Het blijft echter van kracht tot het door een nieuw 
goedgekeurd structuurplan wordt vervangen. Het structuurplan kan te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden herzien.  

Overlegstructuur in het planningsproces 
Communicatie en overleg werden nagestreefd via de oprichting van een ambtelijke 
werkgroep en een stuurgroep. Er werd gedebatteerd over de knelpunten, de ruimte-
lijke visie en de beleidsmaatregelen. Concrete dossiers (verkavelingen, weginrichtin-
gen, indelingsplannen,…) werden aan de GECORO voorgelegd. Op die manier werd 
getracht het dagelijkse beleid te koppelen aan de toekomstvisie.  
De organisatie van het overleg verliep volgens het onderstaande schema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Overlegstructuur structuurplanningsproces 

Ambtelijke werkgroep 
De ambtelijke werkgroep controleerde en adviseerde het inhoudelijke werk van de 
plangroep. De ambtelijke werkgroep zorgde voor een goede uitwisseling van gege-
vens tussen de verschillende gemeentelijke diensten en het College van Burgemees-
ter en Schepenen. De ambtelijke werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
– Frank Wilrycx, burgemeester 
– Dries Couckhuyt, gemeentesecretaris 
– Frans Dielis, schepen 
– Karel Lenaerts, schepen  
– Monique Quirynen, schepen 
– Kris Govers, schepen 
– Leo Kimpe, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

gemeenteraad 

bevolking 

personen 
actieve 
groepen 

college GECORO 

stuurgroep 
ambtelijke 
werkgroep diensten 

plangroep 
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– Elke Campforts, dienst ruimtelijke ordening 
– Medewerkers IOK plangroep 

Stuurgroep 
In de stuurgroep werkten mensen mee van de bevolking, de actieve groepen, een 
aantal partners van de ambtelijke werkgroep en occasioneel een aantal leden van de 
gemeenteraad. De stuurgroep bestudeerde de voorbereidende nota’s van de 
plangroep en zorgde voor adviezen naar het beleid. Op haar beurt legde het ge-
meentebestuur concrete projecten voor aan de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit 
de volgende leden (waarvan een deel in de GECORO zetelt): 
– Frank Wilrycx, burgemeester 
– Dries Couckhuyt, gemeentesecretaris 
– Frans Dielis, schepen 
– Karel Lenaerts, schepen  
– Monique Quirynen, schepen 
– Kris Govers, schepen 
– Leo Kimpe, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
– Elke Campforts, dienst ruimtelijke ordening 
– Medewerkers IOK plangroep 
– Erwin Van Boxel, communicatieambtenaar 
– Annie Verheyen, gemeenteraadslid 
– Jef Pelckmans, milieu 
– Kris Luyckx, gemeenteraadslid 
– Louis Van Ammel, gemeenteraadslid 
– Renaat Decoster, weekendverblijven 
– Herman Adriaensen, GECORO-deskundige 
– Michaël Warson, GECORO-deskundige  
– Sibylle Verplaetse, voorzitter GECORO  
– Ludo Grard, voorzitter sportraad  
– Herman Verhoeven, milieuraad  
– Els Hofkens, GECORO-deskundige, voorzitter milieuraad  
– Frank Quirynen, voorzitter landbouwraad  
– Rik Luyckx, voorzitter verkeersraad  
– Ad Sommen, gemeenteraadslid  

– Werner Van Baekel, gemeenteraadslid  
– Roger Lauwers, GECORO-deskundige  
– Simon Pelckmans, voorzitter jeugdraad  
– Hans Geerts, gemeenteraadslid 
– Bart Quirynen, GECORO, Landelijke Gilde Zondereigen 
– Rini Leijten, GECORO, Migrom  
– Linda Vanherck, GECORO, UNIZO  
– Wim Martens, GECORO-deskundige 

Inspraakmomenten 
Op regelmatige basis werden de nota’s van IOK plangroep getoetst aan de visie van 
de gemeente, de stuurgroepleden en de GECORO. Het volgende overzicht geeft 
weer welke inspraakmomenten werden gehouden: 
– Dinsdag 2 juli 2002: stuurgroep deelnota’s natuur en landbouw (informatief ge-

deelte) 
– Dinsdag 3 juni 2003: stuurgroep deelnota wonen 
– Donderdag 11 maart 2004: stuurgroep deelnota handel en bedrijvigheid en deel-

nota toerisme en recreatie 
– Donderdag 7 oktober 2004 en donderdag 21 oktober 2004: bespreking afwe-

gingsdocument 
– Donderdag 14 april 2005 en donderdag 28 april 2005: bespreking voorontwerp  

GECORO advies voorlopige vaststelling 
– 27/03/2006:  behandeling opmerkingen op GRS 
– 11/05/2006: behandeling opmerkingen op GRS 
– 01/06/2006: formulering advies Gecoro 
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I SITUERING EN KENGETALLEN 

1 Globale situering van de gemeente 

Merksplas is een gemeente in het noorden van de provincie Antwerpen, in het arron-
dissement Turnhout. Merksplas ligt op ongeveer 7 km van Turnhout en op 35 km van 
Antwerpen. De buurgemeenten zijn: Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Hoogstraten, 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (Nederland). 
Merksplas wordt ingedeeld bij de Kempen, die gekenmerkt worden door de aanwe-
zigheid van pleistocene dekzanden, hetgeen de basis vormt voor de typerende ‘arme 
zandgronden’.  
De Kempen zelf kunnen verder onderverdeeld worden in Noorderkempen, Centrale 
Kempen en Zuiderkempen, opnieuw met verschillen in geologische (in dit geval Ter-
tiaire) formaties als uitgangspunt. Over de opdeling van de Kempen bestaat in de 
literatuur weinig eensgezindheid. De indeling op landschapsecologische en geologi-
sche basis rekent Merksplas tot de Noorderkempen. Een meer verfijnde indeling 
plaatst het noorden van de gemeente bij het dekzandlandschap en het zuiden van de 
gemeente bij het kleilandschap. 
Antrop (1989) rekent Merksplas tot de Noorderkempen, meer bepaald tot het Land 
van Turnhout – Poppel, waar traditioneel weiland en bos als landgebruik domineren. 
Ze komen voor in grote compartimenten.  

Figuur 2: Situering van Merksplas 

2 Kengetallen 

Tabel 1: kengetallen 

OPPERVLAKTE 3.629 ha 
INWONERS: aantal/bevolkingsdichtheid (op 1/1/2004) 8.027 inw. / 221 inw/km² 
Waarvan:   Jonger dan 20 

Tussen 20 jaar en 65 jaar 
Ouder dan 65 jaar 

26,7 % 
62,5 % 
10,8 % 

Aantal vreemdelingen op 1.1.2004 379 / 4,7 % 
Bevolkingstoename tussen 1.1.2003 en 1.1.2004 - 17 / -0,2 % 
PARTICULIERE GEZINNEN: aantal/ gezinsgrootte (op 1.1.2004) 2.814 / 2,85 
Waarvan:    Alleenstaanden 

Samenwonenden 
Huishoudens zonder kinderen 
Huishoudens met ongetrouwde kinderen 
Andere huishoudens 

18,1 % 
4,9 % 

23,7 % 
52,5 % 
0,8 % 

WONINGEN (socio-economische enquête 2001) 2.684 
Woningen gebouwd na 1946 1.951 / 72,7 % 
Woningen met middelmatig tot groot comfort 1.991 / 74,2 % 
Waarvan:   Eengezinswoningen1 

Open bebouwing 
Halfopen bebouwing 
Gesloten bebouwing 

Appartementen 

2.412 / 89,9 % 
1.649 / 61,4 % 

622 / 23,2 % 
141 / 5,3 % 
156 / 5,8 % 

Bewoond door de eigenaar                       2.056 / 76,6 % 
ARBEID EN TEWERKSTELLING  
Loon- en weddetrekkenden (30.06.2002) 
Zelfstandigen (31.12.2002) 
Werkzoekenden (NWWZ – 2002) 

2.326 
729 
207 

LEERLINGEN (2000 – 2001) 998 
Waarvan kleuteronderwijs 

Lager onderwijs 
356 
642 

Bron: NIS, RSZ, RSZV, VDAB, Ministerie van Onderwijs  

                                                        
1 Som van de percentages van de eengezinswoningen en appartementen is kleiner dan 100 % daar niet voor 
elke woning het woningtype gekend is. 
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II PLANNINGSCONTEXT 

Dit deel schetst kort het ruimtelijk beleidskader en de relevante ruimtelijk juridische 
randvoorwaarden vanuit bestaande beleidsplannen, bestemmingsplannen, wetten en 
decreten. Ook de relevante bepalingen vanuit sectorale studies en beleidsdocumen-
ten worden onderzocht. De uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
wordt gekaderd binnen deze planningscontext. 

1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden door drie beleidsniveaus structuurplannen 
opgemaakt. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar de ruimtelijke 
structuurplannen van het gewestelijke en het provinciale niveau. Het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 
september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrach-
tigd. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend 
karakter, met weliswaar de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtingge-
vend gedeelte. 
Merksplas behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau van 
Vlaanderen, is het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte 
overweegt  

Doelstellingen voor het buitengebied 
– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het 

functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, 
natuur, bossen, wonen en werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.  

– Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling 
van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing. 

– Wonen en werken vanuit de eigen groei in de gemeente ruimtelijk concentreren in 
of aansluitend bij de kernen van het buitengebied. 

– De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderde-
len ter garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van 
ruimtelijke conflicten tussen de verschillende structuren. 

– Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voor-
namelijk met betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de 
landbouw en het nederzettingspatroon. 

– Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het 
fysisch systeem.  

– De natuurfunctie in het buitengebied moet gebufferd worden ten opzichte van de 
eraan grenzende functies, onder meer omwille van de relatie tussen ruimtelijke 
kwaliteit en milieukwaliteit. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vertaalt deze doelstellingen in bindende 
en/of indicatieve ontwikkelingsperspectieven voor elk van de structurerende elemen-
ten van het buitengebied. 

Perspectieven voor de natuurlijke (inclusief bos)structuur 
– Voor de natuurlijke structuur wordt een gedifferentieerd en gebiedsgericht ruimte-

lijk beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een samenhangend en ge-
organiseerd geheel van natuurlijke gebieden. In deze gebieden wordt het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd. Ter uitvoering van dit 
beleid zal het Vlaams Gewest grote eenheden natuur (GEN), grote eenheden na-
tuur in ontwikkeling (GENO), natuurverwevingsgebieden, bos- en bosuitbrei-
dingsgebieden afbakenen. De provincie bakent natuurverbindingsgebieden af.  

– Een belangrijk accent voor de natuurlijke structuur is de ontwikkeling van beken 
en rivieren in relatie met de omgevende vallei. Dit betekent dat er ruimtelijke 
voorwaarden moeten worden gecreëerd die het integraal waterbeheer onder-
steunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei verster-
ken. 

– De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de 
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. 

– Het is noodzakelijk dat voor de ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot 
stand wordt gebracht. Deze heeft betrekking op het voorkomen van natuurlijke 
elementen in het landschap en op de structuurkenmerken ervan. Deze laten het 
voortbestaan of de migratie van organismen toe in gebieden waar de invloed van 
de menselijke activiteit overheerst.  

– Aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd voor de herwaardering van 
bestaande bossen in de richting van de doelstellingen van het Bosdecreet. 

Perspectieven voor de landschappelijke structuur 
– Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en 

herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen.  
– Operationalisering van het begrip landschap houdt in dat op provinciaal en ge-

meentelijk niveau wordt aangegeven welke landschappelijke elementen en com-
ponenten, gave landschappen en openruimteverbindingen als structurerend moe-
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ten beschouwd worden. Voor elk van deze kenmerken worden gedifferentieerde 
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld.  

– Toekomstige ruimtelijke ingrepen in of nabij deze structurerende landschapsken-
merken zullen beoordeeld worden in functie van de vooropgestelde ontwikke-
lingsperspectieven. 

Perspectieven voor de agrarische structuur 
– Landbouw is de grootste ruimtegebruiker in Vlaanderen en de belangrijkste be-

heerder van de open ruimte.  
– Er wordt een beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van gebieden die in 

de toekomst belangrijk blijven voor de landbouw. Het beleid in deze gebieden zal 
gericht zijn op het weren van nieuwe niet-agrarische functies die de landbouw 
kunnen belemmeren. Het Vlaams Gewest duidt de agrarische macrostructuur 
aan, met specialisatieregio’s. De omgeving van Hoogstraten wordt aangeduid als 
een regio met concentratie en specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic. 

– Een verdere differentiatie wordt nagestreefd in functie van de agrarische bebou-
wingsmogelijkheden. Het Vlaams Gewest zal bouwvrije zones afbakenen (be-
perkt in omvang) om de ontwikkelingsmogelijkheden van grondgebonden land-
bouw te optimaliseren.  

– Binnen de agrarische structuur kunnen agrarische bedrijvenzones voor de inplan-
ting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven afgebakend worden om ongeor-
dende ontwikkeling van concentraties te voorkomen.  

– De overige gebieden van de agrarische structuur zijn gericht op het behoud en de 
verdere ontwikkeling van het agrarisch ruimtegebruik. Verdere differentiatie op lo-
kaal niveau is mogelijk. 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 
– De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën: 

kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor 
Merksplas zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet struc-
turerend.  

– Wonen en werken worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied om 
de open ruimte te behouden en de leefbaarheid van de kernen te ondersteunen. 

– Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven 
naar een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare in de kernen van het 
buitengebied.  

– De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. Het provinciaal struc-
tuurplan stelt een kwantitatieve optie op inzake het te realiseren aanbod aan wo-

ningbouw tot 2007 voor de betrokken gemeente in het buitengebied. Het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de lokalisatie aan van nieuw te bouwen 
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden. 

– Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het 
creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal 
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen en op het 
aantrekkelijk maken van de woonomgeving. 

– Geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing om de resterende onbe-
bouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting te vrijwaren. 

Perspectieven voor de gebieden voor economische activiteiten 
– In het buitengebied kunnen nieuwe lokale bedrijventerreinen ontwikkeld worden, 

aansluitend bij de hoofddorpen of bij een bestaand bedrijventerrein. De terreinop-
pervlakte is maximum 5 ha (richtinggevend en geen norm). De gemeente bakent 
het lokaal bedrijventerrein af.  

– Bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide 
bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de bestaande vestigingen 
en/of in de kernen van het buitengebied voor zover de ruimtelijke structuur dit toe-
laat. Het Vlaams Gewest bakent deze bedrijventerreinen af. 

– Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te worden op de plaatselijke 
behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte in functie van die lokale be-
drijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten. 

– De ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die recht-
streeks aansluit op een primaire of secundaire weg. 

Perspectieven voor andere functies in het buitengebied 
– Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen, ge-

meenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als hoofdfunctie voorkomen, maar ze 
zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Waterwinning is niet structuur-
bepalend voor Merksplas, maar er komt wel een ontginningsgebied voor. Dit ont-
ginningsgebied in het zuiden van de gemeente staat mede in voor de klei- en 
leemvoorraad in Vlaanderen. 

– Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het 
recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied. 
Paden en routes worden aan elkaar gekoppeld om op die manier de toeristisch-
recreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke gebieden 
met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen.  
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– Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik 
ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en 
is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Onderzocht moet worden welke van de bestaande 
terreinen op termijn kunnen worden ingericht als een volwaardig woongebied. 
Dergelijke locatie moet een versterking betekenen van de bestaande kern door er 
onmiddellijk op aan te sluiten. 

– De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden 
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte 
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de 
kern. Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 
moet de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang 
ervan de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten.  

– Containerparken en kringloopcentra worden in het kader van het gemeentelijk 
structuurplanningsproces gelokaliseerd in de kern met respect voor de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving of op een bedrijventerrein dat aansluit bij de kern. 

Perspectieven voor de lijninfrastructuren 
– Het wegennet wordt geoptimaliseerd via een functionele categorisering. Onder-

scheid wordt gemaakt in hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lo-
kale wegen. Via deze categorisering krijgt elke weg een duidelijke hoofdfunctie. 
Selectief wordt er prioriteit gegeven aan bereikbaarheid of leefbaarheid in functie 
van de drie mogelijke hoofdfuncties: verbinden, verzamelen of toegang geven. 

– Secundaire wegen hebben een verzamelfunctie op bovenlokaal niveau en ont-
sluiten gebieden naar primaire wegen en hoofdwegen. De selectie gebeurt in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwer-
pen (RSPA) 

De provincie Antwerpen beschikt sinds 28.08.01 over een goedgekeurd Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen. Het is een verfijning van het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen op het intermediaire planningsniveau. Zowel voor de beschrijving 
van de bestaande structuren als voor de ontwikkeling van een visie op de gewenste 
ruimtelijke structuur is het een belangrijk kader voor het gemeentelijk structuurplan.  
Merksplas behoort tot de hoofdruimte ‘Noorderkempen’ en tot de deelruimten ‘Open 
Kempen’ en ‘rustig grensgebied’.  
De Noorderkempen is het gedifferentieerde openruimtegebied tussen de Vlaamse 
Ruit, de Brabantse steden en het Limburgs Stedelijk Kerngebied. Het beleid dat er 
gevoerd wordt ondersteunt de open ruimte en is gericht op de gelijktijdige aanwezig-
heid van drie basisfuncties van de open ruimte, nl. de productiefunctie, de voorraad-
functie en de leef- en woonfunctie.  

Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte Open Kempen 
Het gebied van de open Kempen is letterlijk een open gebied waar de landbouwfunc-
tie, voor een belangrijk deel grondgebonden, overweegt en wat een belangrijke eco-
nomische betekenis heeft voor de provincie. Enkel heidegebieden en bosgebieden 
komen verspreid voor en vormen een netwerk van verspreide natuurlijke gebieden. 
Tot het gebied, met name rond het kleinstedelijk gebied Hoogstraten, bevindt er zich 
een te begrenzen en te ordenen gebied voor glastuinbouw van provinciaal niveau. 
Nederzettingen in het gebied zijn geconcentreerde kernen en linten zijn nagenoeg 
afwezig. Het kanaal Dessel- Turnhout- Schoten wordt gezien als een belangrijke 
toeristisch-recreatieve drager. Volgende doelstellingen worden vooropgesteld door 
de provincie: 
– Landbouw wordt ondersteund. Herstructurering van landbouwgebieden is moge-

lijk. Grondgebonden landbouw krijgt de meeste kansen, grondloze wordt op haar 
huidig niveau beheerst. Een beleid ten opzichte van mestverwerking is noodzake-
lijk. Natuurverbindingsgebieden moeten de samenhang tussen verspreid liggende 
natuurlijke gebieden bevorderen. Het principe van recreatief medegebruik wordt 
ondersteund.  

– Toegankelijkheid en ontsluiting van het gebied wordt beheerst door bijkomende 
infrastructuren, lintvorming en de verspreiding van infrastructuren tegen te gaan. 
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– In de deelruimte geldt een hiërarchie tussen het kleinstedelijk gebied Hoogstraten 
en de belangrijke kernen. Verlinting en verspreiding van de bebouwing worden 
strikt tegengegaan.  

Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte Rustig Grensgebied 
Het rustig grensgebied is een weinig bebouwd gebied met hoge natuurwaarden. 
Natuur en ondergeschikt daaraan laagdynamische passieve recreatie zijn hoofdfunc-
ties in het gebied. Het gebied blijft beperkt toegankelijk behalve voor doorgaand, 
langzaam verkeer. Grondgebonden veehouderij is de ruimtelijke drager. Volgende 
doelstellingen worden in het RSPA geformuleerd: 

– Hoofdfunctie van het gebied is natuur. Waardevolle bossen en landschappen 
worden behouden, versterkt en waar nodig uitgebreid.  

– Vrijwaren van de natuurwaarden van deze deelruimte vraagt om beperkingen op 
ontwikkeling van hoogdynamische functies. Laagdynamische openruimtefuncties 
met kleinschalige uitrusting of infrastructuur zoals verbrede landbouw en passie-
ve recreatie zijn mogelijk.  

– Het rustige grensgebied bestaat uit structuurbepalende landbouwgebieden die 
aansluiten bij de Open Kempen. Deze gebieden worden gehandhaafd en hebben, 
naast de productiefunctie een belangrijke beheersfunctie voor de open ruimte.  

– De deelruimte loopt verder in Nederland en de provincie Limburg. De provincie 
neemt zich voor een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief op te zetten op basis 
van een grensoverschrijdende samenwerking. 

Perspectieven voor de natuurlijke structuur 
– De provincie streeft naar de versterking, de bescherming en het behoud van de 

dragende functie van de belangrijke beek- en riviervalleien. De valleigebieden 
moeten gevrijwaard worden van verdere bebouwing of van intensief bodemge-
bruik. 

– Het RSPA wil de interne en onderlinge samenhang van rivier- en beekvalleien, 
grotere complexen natuurlijke gebieden en kleinere natuurlijke elementen be-
schermen en versterken. De provincie vertaalt dit beleid via de selectie van na-
tuurverbindingsgebieden en gebieden met ecologische infrastructuur van boven-
lokaal belang.  

– Het noorden en westen van de gemeente is een natuurlijk gebied, niet gekoppeld 
aan een waternetwerk. Het vormt een aaneenschakeling van grotere natuur- en 
boscomplexen.  

– Het noordelijk gedeelte van de gemeente wordt door de provincie aangeduid als 
natuuraandachtsgebied. Van dit gebied vermoedt de provincie dat ze door het 
Gewest aangeduid zullen worden als GEN, GENO of natuurverwevingsgebied.  

– Het zuidwesten van de gemeente, met name de strafinrichting en haar omgeving, 
wordt aangeduid als ecologisch gebied van bovenlokaal belang, omwille van de 
aanwezigheid van een groot aantal kleine landschapselementen. Ook de vallei 
van de Mark tussen Hoogstraten en Merksplas wordt als dusdanig geselecteerd. 
Hier valt deze functie samen met de natuurverbindingsfunctie.  

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 
– In het provinciaal structuurplan wordt gestreefd naar een hiërarchische samen-

hang tussen nederzettingen met een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. 
Gedeconcentreerd bundelen op basis van de kernenhiërarchie moet een algehele 
verstedelijking van de provincie tegengegaan.  

– Voor Merksplas houdt dit in: een indeling bij het gebied met kerndorpen en solitai-
re linten, de selectie van de kern van Merksplas als woonkern en de selectie als 
gemeente met een gewoon hoofddorp type 2. Aangezien er in Merksplas geen 
andere woonkernen werden aangeduid, wordt de woonkern van Merksplas effec-
tief als hoofddorp geselecteerd.  

– De belangrijkste doelstellingen voor de gebieden met (kerndorpen en) solitaire 
linten zijn het bevriezen of uitdoven van de woonfunctie, het stimuleren van de 
landbouwfunctie als hoofdfunctie in woongebieden met landelijk karakter en het 
integreren van solitaire linten in landinrichtingsplannen of open ruimte uitvoe-
ringsplannen. De uitbreiding van solitaire linten moet zeer streng worden tegen-
gegaan. 

– Bijkomende woningen in een gewoon hoofddorp type 2 kunnen worden gereali-
seerd in functie van de opvang van de natuurlijke aangroei. Ontwikkelingen bo-
ven de natuurlijke groei worden niet aangemoedigd. In het GRS kunnen 
desnoods wel een beperkt aantal bijkomende woningen gemotiveerd worden bo-
ven de natuurlijke groei. Het betreft dan kleine woonprojecten b.v. als afwerking 
van de kern of voor specifieke doelgroepen.  

– De provinciale taakstelling voor het aantal te voorziene woningen in Merksplas 
tussen 1992-2007 is vastgesteld op 601 – 700 bijkomende huishoudens. Deze 
taakstelling wordt informatief aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een defi-
nitieve taakstelling in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. De definitieve 
taakstelling wordt begroot op 619 wooneenheden voor de periode 1992 -2008.  

– De opvang van bijkomende woningen in een woonkern gebeurt in principe binnen 
het aanbod van gronden langs uitgeruste wegen in woongebied, percelen in niet 
vervallen verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde 
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BPA’s en gronden in woongebied langs niet uitgeruste wegen. Dit betekent ook: 
alle woongebieden volgens het gewestplan dus inclusief landelijke woongebieden 
en woonparken. Woonuitbreidingsgebieden komen hiervoor in principe niet in 
aanmerking.  

– Indien de woongebieden in het buitengebied van de gemeente niet volstaan voor 
de natuurlijke aangroei of indien de gemeente het beter acht bepaalde delen 
hiervan niet te ontwikkelen, zal worden afgewogen of het aansnijden van woon-
uitbreidingsgebieden of van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet woon-
bestemming kan worden toegestaan. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied 
of ruimtelijk verantwoorde gebieden met niet woonbestemming is dan slechts 
mogelijk indien eenzelfde oppervlakte woongebied herbestemd wordt tot open 
ruimte of gereserveerd wordt tot na de planperiode (omzendbrief dd. 11/10/2001). 

– De provincie Antwerpen wil het aandeel van sociale woningen in het totaal van 
bijkomende woningen evenwichtig verdelen en zo nodig stimuleren. De bijko-
mende sociale huur- en koopwoningen (onderdeel van de totale woningbehoefte) 
worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervan-
gingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door projecten op 
gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden 
worden voorzien. 

– De provincie Antwerpen houdt rekening met bijzondere overheidsinitiatieven van 
gemeenten in het buitengebied om woningen en/of bouwkavels voor de midden-
groepen uit de lokale bevolking (die net buiten de inkomensnormen van de socia-
le huisvesting vallen) te voorzien. De bijkomende koopwoningen en sociale ka-
vels voor middengroepen uit de lokale bevolking worden bij voorkeur binnen het 
bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd. 

Perspectieven voor de ruimtelijk economische structuur 
– Economische bedrijvigheid, kleinhandel, landbouw, toerisme en recreatie beho-

ren in het provinciaal structuurplan tot de ruimtelijk economische structuur. 
– Binnen de agrarische structuur behoort Merksplas tot het Land van Turnhout-

Poppel. Dit gebied ligt deels in het stroomgebied van de Schelde en deels in dat 
van de Maas. Het gebied is gelegen in de Kempen en bestaat uit grote comparti-
menten gevormd door bossen en weiland. De landbouweconomische structuur 
van het gebied bestaat uit niet-grondgebonden veeteelt en grondgebonden melk-
veehouderij. Bovendien is het Land van Turnhout-Poppel een kerngebied voor 
groenten en aardbeien onder glas en plastiek.  

– Wat betreft de toeristisch-recreatieve structuur behoort de gemeente Merksplas 
tot het deelgebied Open Kempen, een gebied waarin toerisme en recreatie ge-
richt zijn op beweging (wandelen, fietsen en paardrijden). Merksplas behoort niet 

tot een toeristisch netwerk, noch tot een gebied van primair toeristisch-recreatief 
belang. Nieuwe hoogdynamische infrastructuren zijn dus niet gewenst in de ge-
meente.  

– Wel zijn er in Merksplas twee toeristisch-recreatieve knooppunten geselecteerd in 
de vorm van specifieke verblijfsknooppunten. Het zijn de campings Molenzijdse 
Heide en Breebos (grensoverschrijdend met Rijkevorsel en Beerse). Alleen de 
provincie (i.s.m. op te richten overlegorgaan) kan voor de knooppunten ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opmaken waarin een specifiek ruimtelijk ontwikkelingsper-
spectief wordt vastgelegd.  

– Inzake weekendverblijven heeft de provincie een visie ontwikkeld. Zij wenst deze 
problematiek aan te pakken in overleg met de Vlaamse Overheid en met respect 
voor de bestaande regelgeving. In ruimtelijke uitvoeringsplannen bakent de pro-
vincie de verschillende categorieën af waarin een specifiek beleid geldt.  

– De provincie streeft ernaar om de economische bedrijvigheid onder de vorm van 
bedrijventerreinen te concentreren in een aantal economische knooppunten (ter 
vrijwaring van het buitengebied). Concreet zullen ter opvang van de sterke eco-
nomische (lees: industriële) dynamiek in de economische knooppunten van het 
arrondissement Turnhout voldoende bedrijventerreinen moeten worden ontwik-
keld. Hergebruik van bestaande bedrijventerreinen vormt hierin een speerpunt.  

– Merksplas werd geselecteerd als een gemeente met een gewoon hoofddorp type 
II. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om een nieuw lokaal bedrijventer-
rein aan te leggen zowel voor nieuwe bedrijven als voor de herlokalisatie van lo-
kale bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit bedrijventerrein moet in 
principe aansluiten bij het hoofddorp of bij een reeds bestaand bedrijventerrein én 
goed bereikbaar zijn via een gemeentelijke verzamelweg en het openbaar ver-
voer.  

– Concentratie en verweving van de kleinhandel in de kernen van het buitengebied 
moet gestimuleerd worden én dit op maat van de desbetreffende kern. Dit ver-
hoogt niet alleen de aantrekkingskracht op het klantenpotentieel maar bevordert 
bovendien de multifunctionaliteit van de dorpscentra. Solitaire winkels in het bui-
tengebied moeten worden afgebouwd (geherlokaliseerd) of kunnen ten hoogste 
‘strikt’ worden behouden. Deze visie dient eveneens te worden genuanceerd in 
het GRS. 

Perspectieven voor de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 
– De selectie van secundaire wegen wordt verder verfijnd. Doel van deze verfijning 

is het verkeer zo snel en efficiënt mogelijk naar het meest geschikte wegennet te 
leiden. Onderscheid wordt gemaakt in de secundaire wegen type I, II en III. Type 
I heeft als hoofdfunctie verbinden (in combinatie met weerstand of filter bij poten-
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tiële maasverkleining), type II heeft als hoofdfunctie verzamelen en type III worst 
een belangrijke fiets- en openbaarvervoerverbinding.  

– In de gemeente Merksplas worden geen secundaire wegen geselecteerd. 

Perspectieven voor de landschappelijke structuur 
– Het RSPA stelt het behoud en de versterking van de landschappen centraal en 

beschermt de nog bestaande open ruimte. Het behoud en versterking van de 
continuïteit binnen deze landschappen zijn belangrijke doelstellingen. De provin-
cie erkent de erfgoedwaarde van typische landschappen met representatieve re-
licten. 

– Een groot gedeelte van Merksplas wordt geselecteerd als complex van gave 
landschappen, nl. het complex Hoogstraten-Ravels. De landschappen moeten 
gevrijwaard worden van versnippering en versnijding door nieuwe infrastructuren. 
De open ruimte wordt maximaal behouden.  

3 Omzendbrief RO 2002/03 

Op 25/10/2002 werd de omzendbrief RO/2002/03 door het Vlaams Gewest goedge-
keurd, ter vervanging van omzendbrief RO 97/03. Volgens deze omzendbrief is het 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk een woonuitbreidingsgebied aan te snijden 
zonder de goedkeuring van een woningbehoeftestudie. Er kan in principe onmiddel-
lijk een vergunningsaanvraag gebeuren zonder verdere procedure voor de volgende 
gebieden:  
– Woonuitbreidingsgebieden die worden opgenomen in de ‘atlas van vrij te ontwik-

kelen woonuitbreidingsgebieden’, nog op te maken door het Vlaams Gewest. 
– Restpercelen in woonuitbreidingsgebieden. De restpercelen zijn onbebouwde en 

onuitgeruste gronden binnen een overwegend bebouwd woonuitbreidingsgebied. 
De restpercelen mogen een aaneengesloten oppervlakte hebben die niet groter is 
dan 0,5 ha (richtcijfer). Meerdere restpercelen binnen hetzelfde woonuitbrei-
dingsgebied kunnen worden ontwikkeld indien minstens de helft van het totale 
woonuitbreidingsgebied is bebouwd en de restpercelen ruimtelijk van elkaar ge-
scheiden zijn.  

– Percelen langs voldoende uitgeruste wegen in woonuitbreidingsgebieden voorzo-
ver gelegen in een onbebouwde strook die niet groter is dan 100 meter (richtcij-
fer).  

De andere woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden als de bestendi-
ge deputatie en de gewestelijk planologisch ambtenaar een principieel akkoord ver-
lenen tot aansnijden van het gebied en mits voldaan is aan volgende voorwaarden:  

– Het woonuitbreidingsgebied is inbreidingsgericht en/of kernversterkend gelegen: 
– Gelegen in een gemeente die geheel of gedeeltelijk behoort tot grootstedelijk, 

regionaalstedelijk of kleinstedelijk gebied gelegen binnen de (hypothese van ) 
afbakeningsperimeter 

– Of aansluiten op een hoofddorp of een woonkern + inbreidingsgericht gelegen 
– De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied wordt gerealiseerd volgens de 

richtlijnen van het RSV (rekening houdend met dichtheden, goede ontsluiting, 
geen lintbebouwing, …) 

– De ontwikkeling van het gebied geeft geen aanleiding tot conflicten met andere 
regelgeving (overstromingsproblematiek, habitat- en vogelrichtlijngebieden, …) 

– De gemeente geeft aan welke flankerende beleidsmaatregelen er worden geno-
men: 
– Op welke manier wordt gestreefd naar een gezonde mix van kavels, sociale 

kavels en/of sociale koop- en huurwoningen? 
– Het is wenselijk dat de sociale mix wordt gerealiseerd door een gezamenlijk 

initiatief van de private en de openbare sector 
– De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoning-

bouw (tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van de woningen door over-
heid en/of private sector via gemeenschappelijke werf). 

– Het gemeentebestuur toont aan hoe het ontradend optreedt tegen speculatie-
ve doeleinden. 

De gewestelijk planologisch ambtenaar toets de aanvraag aan de gemeentelijke 
planningsprocessen. De afgevaardigde ambtenaar van de bestendige deputatie 
toetst de aanvraag aan het provinciaal ruimtelijk beleid (RSPA, omzendbrief woning-
programmatie). Volgens het RSPA mogen buitengebieden geen woonuitbreidingsge-
bieden aansnijden indien de woningtaakstelling kan worden opgevangen binnen het 
woongebied. De gewestelijke omzendbrief laat dit wel toe.  
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4 Ruimtelijke structuurplannen van buurge-
meenten 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Turnhout (Stramien) 
De grens tussen Merksplas en Turnhout ligt ten noorden van het regionaal stedelijk 
gebied waartoe het stadscentrum van Turnhout behoort. In dit gebied wordt de open 
ruimte behouden, waarbij de functies natuur en landbouw dominant zijn. Het Turn-
houts Vennengebied waartoe ook een gedeelte van Merksplas behoort wordt onder-
steund. Nog op de grens wordt een bosstructuur erkend en behouden. Ten noorden 
van het vennengebied wordt de Baarlese Heide met zijn drevenstructuur geselec-
teerd. Ook de waterscheiding op de cuesta van de Noorderkempen wordt als struc-
tuurbepalende component aangeduid. Ook voor landbouw wordt er in het noorden 
van de gemeente ruimte voorzien, met nadruk op weiden; het open karakter kan 
behouden blijven, met verre doorzichten. Tussen Merksplas en Gierle, over het 
grondgebied van Turnhout, wordt een groene vinger geselecteerd.  
Het landschap wordt zoveel mogelijk vrijgehouden van barrières, en de typische 
landschapskenmerken van de deelruimtes zoveel mogelijk versterkt. Recreatief me-
degebruik is belangrijk. Langs de Steenweg op Merksplas zijn in Turnhout een aantal 
voorzieningen op (boven)stedelijk niveau ingeplant: recreatie/ sport in de Leemshoe-
ve, de cluster kerkhof/crematorium en het ziekenhuis. De Steenweg zelf word vrijge-
houden van bebouwing, behalve het woongebied dat aansluit bij Brug2. 
Het kanaal is een belangrijke recreatieve ader op provinciaal niveau, waar fietsen, 
wandelen en waterrecreatie mekaar raken met als kernpunt de jachthaven aan de 
Nieuwe Kaai. Dit is tevens een noordelijk stadsplein dat de overgang maakt naar het 
woongebied boven het kanaal en een stadspoort vormt vanuit het groene noorden.  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beerse (Stramien) 
Op grondgebied van Beerse, ten zuiden van de gemeentegrens met Merksplas, 
komen veel kleiputten voor. Ook hebben zich verschillende bedrijven langs het ka-
naal gevestigd. Dit zijn baksteenbedrijven en verwerkingsbedrijven voor zware meta-
len, maar ook nieuwe bedrijven die zich in de oude sites gevestigd hebben. Ze zijn 
voornamelijk aangewezen op het wegennet voor hun transport. Een aantal van deze 
bedrijven zijn opgenomen in het regionaal stedelijk gebied Turnhout. De functie van 
het kanaal en zijn omgeving zijn sterk veranderd (vermindering transportfunctie, 
recreatieve functie, oude kleiputten werden natuurgebied) en de gemeente wenst 
deze functies verder op elkaar af te stemmen. Zuidwaarts van de kolonie wordt een 
openruimtecorridor in NZ-richting aangeduid, in het gebied ten oosten hiervan wordt 

een landbouwgebied met een open karakter geselecteerd waarin meervoudig ruim-
tegebruik centraal staat.  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel (Gedas) 
De deelruimte ‘Open ruimte gebied van Bolk en Kleine Mark’ omvat tevens het 
grensgebied met Merksplas. Natuur en landbouw staan er centraal. In de valleien die 
structuurbepalend zijn, wordt er een evenwicht gezocht tussen beide functies. Vallei-
en worden trouwens als verbindingsstructuren gezien. Het landbouwgebied kan 
verder gedifferentieerd worden. In het noorden wordt het landschap rond de kolonie 
van Merksplas als zeer waardevol gezien.  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten (Iris Consulting-STABO) 
In het GRS wordt de vallei van de Mark als natte natuurlijke drager aangeduid. Ten 
noorden ervan wordt de kolonie van Wortel als droge natuurlijke ankers geselec-
teerd. Bovendien wordt de kolonie als een concentratiepool van recreatieve ontwik-
kelingen gezien, in evenwicht met de omliggende open ruimte. De N124 wordt gese-
lecteerd als een secundaire weg. De gemeente suggereert om glastuinbouw binnen 
een verspreid model te ontwikkelen waarbij nieuwe vestigingen buiten valleigebie-
den, natte ruimtelijke dragers, landschappelijk open landbouwgebieden en droge 
natuurlijke ankers ontwikkeld kunnen worden. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Baarle-Hertog 
De gemeente Baarle-Hertog heeft samen met de gemeente Baarle-Nassau een 
Ruimtelijk Economisch Kaderplan opgesteld. Baarle-Hertog is bezig dit plan om te 
zetten naar een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In het grensgebied met Merks-
plas wordt het ruilverkavelingsplan Zondereigen als uitgangspunt genomen voor de 
visie op open ruimte. De daarin opgenomen compromis tussen natuur en landbouw 
wordt overgenomen.  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Baarle-Nassau (Nederland) 
In Baarle-Nassau zal het Ruimtelijk Economisch Kaderplan verder worden uitgewerkt 
tot een structuurvisie plus.  
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5 Gewestplan 
Basiskaart A 

De bestemmingen en gebruik van het grondgebied Merksplas zijn gedetailleerd vast-
gelegd op het gewestplan Turnhout (K.B. 30.09.77).  
Merksplas is een overwegend landelijke gemeente. In oppervlakte is er dan ook een 
sterke dominantie van landelijke gebieden. Hiervan nemen de agrarische gebieden 
veruit het grootste aandeel voor hun rekening (65.8% van de totale oppervlakte). 
Vervolgens nemen de bos, groen-, park- en buffergebieden 12,5% van de oppervlak-
te in beslag. Daarna volgen de zones voor gemeenschapsvoorzieningen en open-
baar nut (9,4%), de woongebieden (7,3%), de recreatiegebieden (2,7%), de ontgin-
nings- en stortgebieden (1,5%) en de KMO-zone (0,65%).  
Figuur 3 : Gewestplan 

 

Agrarische gebieden nemen de grootste oppervlakte in van de gemeente Merksplas 
(65,8%). Het gaat in feite om een aantal aaneengesloten gebieden (Hofeinde, Goor-
Wolfsputten-Koekhoven, Slagmolen-Lochtenberg, Heibleuken en Pampa-Strikkeven-
Lipseinde), zowel ten noorden als ten zuiden van de kern van Merksplas. Een aantal 
van de agrarische gebieden kregen de overdruk landschappelijk waardevol (31,6% 
van de agrarische gebieden). Hiervan is het gebied rond de vallei van de Mark het 
belangrijkste, maar ook kleinere gebieden komen voor (Ballematten, omgeving Het 
Moer, Heikant, Meienbos, Het Geheul). Tot slot zijn er ook een aantal agrarische 
gebieden met ecologisch belang aangeduid op het gewestplan (6,1%). Deze komen 
voor in het oosten van de gemeente, op de grens met Turnhout (Zandvenheide, De 
Kasteeltjes). 
De tweede grootste oppervlakte wordt ingenomen door de bos-, groen-, park- en 
buffergebieden (12,5%). Het grootste bosgebied is het gebied van Rondpunt in het 
centrum van de gemeente, gevolgd door Bloksgoor, Heikant en Molenzijdse Heide. 
Natuurgebieden komen eveneens verspreid over de gemeente voor, waarbij de op-
pervlakte sterk varieert. Een natuurreservaat, Nonnenmoer, is binnen de gemeente 
gelokaliseerd. De bufferzones komen voor op de grens tussen ambachtelijke zones 
en een tweetal recreatiegebieden (Lipseinde, Molenzijdse Heide).  
Opvallend binnen de gemeente Merksplas is het hoge aandeel van de zones voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (9,4%). Dit wordt uiteraard gereali-
seerd door het domein van de kolonie (8,8%), maar ook twee kleinere zones komen 
voor (Zwart Goor en zuiveringsstation in de nabijheid van Caron’s Hofke).  
Op de vierde plaats binnen de gemeente komen de woongebieden. Deze gebieden 
liggen voornamelijk geconcentreerd rond de kern van Merksplas (woongebied en 
woonuitbreidingsgebied), maar een aantal linten worden gevormd langs de steenwe-
gen naar Beerse, Rijkevorsel en Turnhout. Ook een woonpark ligt iets gescheiden 
van de kern, nl. De Hees.  
Recreatiegebieden liggen zeer verspreid binnen de gemeente en nemen 2,7% van 
de oppervlakte in. De gebieden voor verblijfsrecreatie vormen binnen deze groep de 
grootste (85%). Het grootste gebied komt voor aan Heikant-Zwartwater, vervolgens 
de Molenzijdse Heide en het Breebos. Gebieden voor dagrecreatie nemen slechts 
10% van de oppervlakte in. Tot slot zijn er in Merksplas twee gebieden voor recrea-
tie, zonder verdere specificatie (Steenweg op Rijkevorsel – gedeelte binnen water-
zuiveringsgebied en Heikant-Zwartwater west).  
Ontginnings- en stortgebieden (1,5%) komen voor in het zuiden van de gemeente, op 
de grens met de gemeente Beerse. De ontginningsgebieden worden deels actief 
uitgebaat en deels is er een uitbreiding voorzien. Deze hebben beide een nabe-
stemming als agrarisch gebied gekregen. Het stortgebied heeft als nabestemming 
bosgebied gekregen en bevindt zich eveneens in het zuiden van de gemeente.  
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Tot slot zijn er de KMO-zones volgens het gewestplan. Veldenberg is daarbij de 
grootste, aansluitend op het woongebied van Merksplas en grenzend aan de kolonie. 
Lipseinde, de Steenweg op Hoogstraten, Steenweg op Beerse en de Slagmolen zijn 
kleinere zones binnen de gemeente.  

Overzichtstabellen gewestplan 

Tabel 2: woongebieden 

gewestplanbestemming  Opp (ha) 

woongebieden  325,8 
Woongebied  167,42 
Woongebied met landelijk karak-
ter 

Steenweg op Rijkevorsel 
Steenweg op Beerse  
Steenweg op Turnhout 

2,27 
9,24 
0,78 

Woonpark  De Hees 41,32 
Woonuitbreidingsgebied Meuleakker 

Leest 
Schuivenoord 
Kleirijtse Driesen 

19,87 
8,00 

38,16 
38,78 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

Tabel 3: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

gewestplanbestemming Opp (ha) 
Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 420,4 
Zuiveringsstation nabij Caron’s Hofke 
Zwart Goor 
Merksplas Kolonie 

1,05 
27,1 

392,25 
Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

 

Tabel 4: bedrijvenzones en stort-, opspuitings- en bezinkingsgebieden 

gewestplanbestemming  Opp (ha) 
Bedrijvenzones  29,46 
Ambachtelijke bedrijven en KMO’s Veldenberg 

Lipseinde 
Stwg op Hoogstraten 
Slagmolen 
Stwg op Beerse 

24,91 
2,00 
1,19 
0,44 
0,92 

Ontginningsgebieden  58,05 

Ontginningsgebied 
 
 
Uitbreiding ontginningsgebied 

Meienbos (grondkleur agrarisch ge-
bied) 
Meienbos (grondkleur agrarisch ge-
bied) 

41,67 
 

16,38 

Stortgebied  7,85 
Stortgebied voor huisafval en niet 
giftige stoffen 

 
 
Meienbos (grondkleur bosgebied) 

 
 

7,85 
Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

Tabel 5: recreatiegebieden 

gewestplanbestemming  Opp (ha) 
Recreatiegebieden  123,5 
Gebied voor dagrecreatie Lipseinde – Bruul 

Hooghoekeinde 
Zwart Goor – Stwg op Weelde 
Hoekeinde 
Esseheide 
Sportcentrum 
Het Moer 

1,06 
1,8 

1,76 
1,04 
0,87 
5,9 

3,36 
Gebied voor verblijfsrecreatie Heikant-Zwartwater 

Pampa 
Lipseinde – Stwg op Weelde 
Molenzijdse Heide 
Breebos 

45,51 
4,84 
7,52 

25,76 
17,99 

recreatiegebied Heikant-Zwartwater west 
Steenweg op Rijkevorsel 

2,46 
3,58 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 
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Tabel 6: landelijke gebieden (eerste deel) 

gewestplanbestemming  Opp (ha) 
Bufferzones  2,64 
Bufferzone Scheiding recreatiegebied Molenzijde 

– ambachtelijke zone 
Scheiding recreatiegebied Lipseinde – 
ambachtelijke zone 

2,22 
 

0,41 

Groengebieden  219,38 
Natuurgebied Breebos 

Steenovens 
Opstal 
Het Moer 
Tussen Nonnenmoer en Bloksgoor 
Pastorijbrug 
Zuiden van Zwart Goor 
Strikkeven 
Nonnenmoer 
Noordermark 

9,66 
9,84 

11,15 
34,3 

36,53 
6,2 

42,28 
17,97 
8,84 
1,33 

Natuurreservaat Nonnenmoer 40,77 
Bosgebieden  336,53 
Bosgebied Bloksgoor 

Rondpunt 
Heikant 
Molenzijdse Heide 

72,92 
180,23 

34,44 
47,84 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

 

Tabel 7: Landelijke gebieden (tweede deel) 

gewestplanbestemming  Opp (ha) 
Agrarische gebieden  2940,33 
Agrarisch gebied Hofeinde 

Goor-Wolfsputten-Koekhoven 
Slagmolen – Lochtenberg 
Heibleuken 
Pampa-Strikkeven-Lipseinde 

18,66 
1126,35 

97,35 
14,71 

567,25 

Landschappelijk waardevol agra-
risch gebied 

Ballematten 
N Het Moer 
W Het Moer 
O Het Moer 
Heikant 
Meienbos 
Het Geheul 
Vallei van de Mark 

31,77 
20,22 
19,12 
17,58 

227,91 
11,77 
25,35 

576,47 
Agrarisch gebied met ecologisch 
belang 

 
Zandvenheide 
De Kasteeltjes 

 
140,30 

43,76 
Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 
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6 Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) 
Kaart I 1 : sectoraal juridisch kader 

6.1 Goedgekeurde BPA’s 

Een BPA beslaat een gedeelte van het grondgebied van één gemeente. Het is een 
zeer gedetailleerd plan dat verder gaat dan het aanduiden van een bestemming van 
de bodem, maar uitgebreide voorschriften inhoudt, bv. plaatsing, grootte en welstand 
van de gebouwen. BPA’s die de hoofdbestemming van een gebied wijzigen worden 
afwijkende BPA’s genoemd.  
Een besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 bepaalt dat er geen 
gemeentelijke plannen van aanleg of delen van gemeentelijke plannen van aanleg 
goedgekeurd voor de inwerkingtreding van het besluit of van de besluiten tot vast-
stelling van het gewestplan met betrekking tot hetzelfde plangebied, en niet na die 
goedkeuring gewijzigd, worden behouden in het plannenregister van de gemeente 
Merksplas.  
In Merksplas gelden volgende BPA’s: 
– Veldenberg I (MB 04.03.70): Dit BPA voorziet in de eerste fase van de ontwikke-

ling (15 ha) van de ambachtelijke zone Veldenberg.  
– Veldenberg II (MB 29.03.78): Dit BPA voorziet in de inrichting van het overige 

gedeelte (11 ha) van de bestaande ambachtelijke zone Veldenberg. Ook het BPA 
Veldenberg I werd hierin opgenomen.  

– Slagmolen (MB 08.11.86): Dit BPA voorziet in een uitbreiding van de bestaande 
ambachtelijke zone met 2 percelen. Zodoende kon het aanwezige confectiebedrijf 
ter plaatse uitbreiden. 

– De Hees (MB 10.10.90): Dit BPA voorziet in een uitbreiding van het bestaande 
woonpark De Hees met ca 1,4 ha of overeenkomstig 6 kavels voor villabouw. In 
principe gaat het hier om een verfijning van het gewestplan op perceelsniveau. 

– Garage Jacobs (MB 17.08.04) Dit BPA voorziet in een uitbreiding van de garage 
in agrarisch gebied.  

6.2 BPA’s/RUP’s in opmaak 

Momenteel zijn er twee RUP’s in opmaak in de gemeente Merksplas: 
– Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat tussen Weelde en Zandhoven: 

Dit RUP voorziet in de aanleg van een aardgasleiding tussen voornoemde gebie-
den. Het traject verloopt parallel aan het reeds bestaande tracé. Het GRUP werd 
in februari 2005 voorlopig vastgesteld door de Vlaamse regering.  

– PRUP Molenzijdse Heide: Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan onderzoekt de 
mogelijkheid tot uitbreiding van camping Molenzijdse Heide. Er bestaat nog geen 
consensus over de zone voor uitbreiding van de camping.   
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7 Sectoraal juridisch kader 

Kaart I 1 : sectoraal juridisch kader  

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21 oktober 
1997 (natuurdecreet) stelt een gebiedsgericht beleid voorop via beleidscategorieën 
die door het Vlaamse Gewest (grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in 
ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden) en de provincie (natuurverbindingsge-
bieden) zullen worden afgebakend in uitvoeringsplannen. Er zullen specifieke bepa-
lingen van toepassing zijn en de Vlaamse regering kan verder reglementaire voor-
schriften uitvaardigen. De (ruwe) aanduiding van deze gebieden werd al aangegeven 
in de hogere structuurplannen. Doelstelling is de versterking van de natuurwaarden, 
de ontwikkeling van de onderlinge samenhang tussen deze waarden en de benutting 
van de potenties van de natuurwaarden. De instrumenten waarmee de doelstellingen 
van het decreet geïmplementeerd worden zijn verwerving, vrijwillige beheersover-
eenkomsten, natuurinrichting, natuurrichtingsplannen. De Vlaamse Regering kan ook 
terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en het 
natuurlijk milieu aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. 

Tabel 8: overzicht natuurreservaten in de gemeente Merksplas 

Naam  Erkenning Oppervlakte (ha) 

Turnhouts Vennengebied E-051 133,3815 
Bron: gemeentelijke diensten 

In uitvoering van het natuurdecreet maakt het Ministerieel Besluit van 23 juli 1998 het 
wijzigen van vegetatie, permanent grasland en kleine landschapselementen in een 
aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden, vergunningsplichtig of verboden. 
Los daarvan geldt steeds de zorgplicht die nageleefd moet worden. Het besluit geeft 
indicatieve lijsten van wat onder vegetatie en permanent grasland moet worden ver-
staan.  
Op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming geldt er een Benelux-
overeenkomst in het grensoverschrijdend natuurpark “ ’t Merkske”. 

Natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied  
In uitvoering van het natuurdecreet werd op 29 juni 1999 bij MB het Natuurinrich-
tingsproject Turnhouts Vennengebied (480 ha) ingesteld en afgebakend (Figuur 4). 

Door deze aanduiding geldt hier onder meer een voorkooprecht cfr. het Natuurde-
creet. Volgende stappen werd tevens gezet in uitvoering van dit project 
– 10/07/2001: vaststelling maatregelen en modaliteiten 
– 2/12 tot 31/12 2002: openbaar onderzoek projectuitvoeringsplan (PUP) Klein 

Kuylen en Weversgoor 
– 17/01 tot 16/02/2005: openbaar onderzoek PUP Turnhouts Vennengebied - West 
– 11/02 tot  
– 11/03 2005: openbaar onderzoek MER Turnhouts Vennengebied-West 

Figuur 4 Uittreksel Natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied 
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Afbakening VEN eerste fase 
In uitvoering van het Natuurdecreet werd een eerste selectie van gebieden voor het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voorgesteld. Het betreft de zogenaamde consen-
susgebieden en de selectie is beperkt tot een limitatieve lijst van (groene en enkele 
andere) bestemmingen volgens het gewestplan. Voor de gemeente Merksplas betreft 
het verschillende zones voor bos en natuur binnen één VEN-gebied: 
– Turnhouts Vennengebied (code 316) 

Natuurrichtplan 
Binnen de tien jaar na inwerkingtreding van het VEN en het IVON moeten de bijho-
rende natuurrichtplannen gerealiseerd zijn. Voor het VEN-gebied Turnhouts Vennen-
gebied werd nog niet gestart met het natuurrichtplan. 

Het bosdecreet 
Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming 
volgens het gewestplan, andere beschermingen of eigenaar. Het kent aan de bossen 
verschillende functies toe, het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van 
een beheerplan voor bossen groter dan 5 ha verplicht en het beschermt de bossen.  
Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos 
enkel kon gekapt worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (bv. gelegen 
op een bouwgrond) te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde partij) een bos-
compensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van 
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds. 
Naargelang de eigenaar en het beheer onderscheidt men:  
– Privé-bos; 
– Openbaar bos: bos in mede-eigendom van gemeente, provincie, OCMW,…; 
– Domeinbos: openbaar bos waarvan het volledige bosbeheer werd toevertrouwd 

aan het Bosbeheer. 
Het bosdecreet regelt tevens de toegankelijkheid van bossen. Alle bossen zijn in 
principe voor het publiek steeds toegankelijk (op de boswegen en op de openbare 
doorgangswegen), tenzij een specifieke regeling wordt voorzien met ruimere of be-
perktere toegankelijkheid. 
In het bosdecreet staat bovendien ook vermeld dat bosreservaten kunnen erkend 
worden. In een bosreservaat wordt de groei en de ontwikkeling van het bos vrijgela-
ten, wordt gestreefd naar het behoud of het tot stand brengen van natuurlijke bos-
gemeenschappen en bijzondere bostypes. Er worden bijzondere beschermings- en 

beheersmaatregelen genomen omdat het bos een ecologische en wetenschappelijke 
functie vervult.  

Het mestdecreet en het mestactieplan 
Het decreet van 23 januari 1991, het MAP (vanaf 1 januari 1996) en MAP2 (sinds 1 
januari 2000) hebben tot doel het leefmilieu te beschermen tegen de verontreiniging 
als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen. Het decreet inventari-
seert de productie en de in- en uitvoer van dierlijke mest en regelt de afzet. Het be-
paalt de bemestingsnormen (gebiedsgerichte verscherpingen) en voorwaarden die in 
acht moeten genomen worden en de heffingen. Tevens laat het toe een restrictief 
vergunningenbeleid te voeren in functie van de mestdruk in de gemeente.  

De gebiedsgerichte verscherping (inzake de bemestingsnorm en/of uitrijregeling) is 
o.m. van kracht voor de gewestplanbestemmingen bosgebied, natuurgebied, natuur-
ontwikkelingsgebied en natuurreservaat. Ook de valleigebieden en ecologisch waar-
devolle agrarische gebieden en bovendien de vogelrichtlijngebieden zijn onderhevig 
aan verscherpte bemestingsnormen die gelden voor wat genoemd wordt de ‘gebie-
den van de groep natuur’. Voor de ‘gebieden van de groep water’, waaronder de 
waterwingebieden, gelden eveneens verscherpte bemestingsnormen. Tenslotte 
gelden zeer strenge bemestingsnormen voor fosfaatverzadigde gebieden. 
Tot 31 december 2006 wordt een strikt vergunningbeleid gevoerd. Vergunningen 
voor nieuwe uitbatingen worden niet afgeleverd, noch vergunningen voor bestaande 
veeteeltinrichtingen die een verhoging van de vergunde mestproductie tot gevolg 
hebben, uitgezonderd indien de nieuwe inrichting of de uitbreiding gepaard gaat met 
de stopzetting van een bestaande veeteeltinrichting.  

Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten 
De rangschikking van landschappen en monumenten werd geregeld door de wet van 
7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Voor de be-
scherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten werd deze opgeheven door 
het decreet van 3 maart 1976. Het decreet van 16 april 1996 regelt de bescherming 
van landschappen en de instandhouding het herstel en het beheer van in het Vlaams 
Gewest gelegen beschermde landschappen. De beschermde monumenten en 
dorpsgezichten zijn belangrijk omwille van hun sociaal culturele waarde. De dorpsge-
zichten zijn een groepering van één of meerdere monumenten of onroerende goede-
ren inclusief de omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlo-
pen, pleinen, etc. De beschermde landschappen zijn belangrijk omwille van hun 
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde.  
De bescherming van de landschappen wordt verzekerd door het opleggen van een 
aantal maatregelen en richtlijnen die tot doel hebben de landschappen in stand te 
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houden en te onderhouden. Hieronder vallen onder andere erfdienstbaarheden van 
openbaar nut en beperkingen op de uitoefening van de eigendoms- en gebruiksrech-
ten. Naast deze maatregelen en richtlijnen die specifiek zijn voor elk beschermd 
landschap, kan de Vlaamse regering een aantal algemene beschermingsvoorschrif-
ten vaststellen. Hieronder volgt een overzicht van de bescherming. 

Tabel 9: overzicht van beschermde monumenten, landschappen en dorpsge-
zichten in Merksplas 

Naam Type* Datum besluit Ligging  

Het Pannenhuis, de gevels en bedakingen 
van het Pannenhuis en de volledige 
schuur 

M 
 

29/03/74 KB 
 

Hoekeinde 
 
 

‘s Gravenhoeve+omgeving M,D 22/04/93 KB Hazenpad 
Kerk OLV Hemelvaart + gevels en beda-
king hoofdgebouw + schoolgebouw + 
gevangenisgebouwen + Grote Hoeve 
(Kolonie) 

M 
 

28/01/99 MB 
 

Stwg op Rijkevorsel 
 

Rijksweldadigheidskolonie L 29/06/99 MB Stwg op Rijkevorsel 
Feestzaal “de Kunstvrienden” M 12/02/02 KB Molenzijde 
* L=landschap, M=monument, D=dorpsgezicht 

Tevens zijn voorlopig beschermd als monument (09/03/2006): 
– Weekstraat: 3 open schuren, aardappelkelders, quarantainestal 
– Nijverheidsstraat: magazijngebouwen 

Erfgoedlandschappendecreet 
Het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen 
(13/02/2004) is toegevoegd aan het decreet van 16/04/1996 betreffende de land-
schapszorg als hoofdstuk IV: “behoud van de erfgoedlandschappen”. 

Het afbakeningsinstrument is de aanduiding van ankerplaatsen en erfgoedland-
schappen. De aanduiding gebeurt in twee stappen. De Vlaamse Regering duidt eerst 
de ankerplaatsen aan. Hierbij hoort een beschrijving die aangeeft wat de waarden en 
de landschapskenmerken zijn. De afbakening van de ankerplaatsen is gebaseerd op 
de voorstellen die gemaakt werden in de wetenschappelijk onderbouwde land-
schapsatlas. In de tweede stap worden de ankerplaatsen of delen ervan opgenomen 
in een RUP als erfgoedlandschap. Het is de bedoeling dat de techniek van de aan-
duiding van ankerplaatsen gevolgd door de erfgoedlandschappen de belangrijkste 
manier wordt om landschappen te beschermen. 
Ankerplaatsen op grondgebied Merksplas: Kolonie Merksplas, Turnhouts Vennenge-
bied. 

Vlarem en afstandsregels 
Het Vlarem onderwerpt het oprichten van een “hinderlijke inrichting” aan een vergun-
ningsplicht. Tegelijk worden voorwaarden opgelegd waaraan de hinderlijke inrichting 
moet voldoen. Een landbouwbedrijf bestaat in de regel uit één of meerdere hinderlij-
ke inrichtingen waarop het Vlarem van toepassing is.  
Voor bepaalde hinderlijke inrichtingen gelden zones waarbinnen de inrichting niet 
kan worden vergund of waarvoor een bepaalde afstand geldt voor het oprichten 
ervan (de zogenaamde ‘afstandsregels’). Meestal betreft het bepaalde bestemmin-
gen volgens het gewestplan of specifieke beschermingszones (b.v. waterwinning). 

Kwaliteitsobjectieven oppervlaktewater 
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 (KB 29/01/99) werden de 
viswaterzones, schelpdierenzones, drinkwaterzones en badzones aangeduid waar-
binnen specifieke kwaliteitsobjectieven van toepassing zijn. Voor het oppervlaktewa-
ter in Merksplas zijn geen specifieke kwaliteitsdoelstellingen geldig. De waterlopen 
van de gemeente hebben een basiskwaliteitsdoelstelling. 

Integraal waterbeheer 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid (DIWB) biedt de 
basis voor de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze 
richtlijn was in de eerste plaats de duurzame bescherming van onze kostbare water-
voorraden voor de huidige en toekomstige generaties, maar ook de bescherming van 
de ecosystemen die ermee samenhangen en het garanderen van voldoende water 
voor de menselijke gebruiksfuncties. Op een aantal punten gaat het DIWB verder 
dan de Kaderrichtlijn, onder meer op het vlak van de band tussen het waterbeleid en 
het beleidsveld van de ruimtelijke ordening. De operationalisering vereist nog een 
aantal uitvoeringsbesluiten. 
Eén van de instrumenten voor het voeren van integraal waterbeleid is de watertoets, 
die onder meer van toepassing is op de vergunningen die worden verleend of de 
plannen of programma’s die totstandkomen op basis van de wetgeving op de ruimte-
lijke ordening. De watertoets is het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, 
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plan-
nen, programma’s of vergunningsbesluiten op het watersysteem. Hierbij fungeert de 
watertoets als een belangrijk preventief instrument. 
Eventuele schadelijke effecten dienen in de eerste plaats zo mogelijk vermeden of 
beperkt te worden door het opleggen van voorwaarden. Indien het schadelijk effect 
niet kan worden voorkomen of indien geen beperkende maatregelen mogelijk blijken 
te zijn, dan moeten de op te leggen voorwaarden gericht zijn op herstel of compensa-
tie in natura. Indien noch voorkoming noch herstel of compensatie mogelijk is, wordt 
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de vergunning of de goedkeuring van het plan of programma geweigerd. Eventueel 
kan in deze gevallen gebruik gemaakt worden van de aankoopplicht of de vergoe-
dingsregeling voorzien in artikel 17 DIWB. 
Indien de vergunningsplichtige activiteit, het plan of het programma onderworpen is 
aan een milieueffectrapportering, dan gebeurt de watertoets in dat rapport. 

Polders en Wateringen 
Wateringen worden gereglementeerd door de wet van 05.07.56 betreffende de wate-
ringen. Het KB van 30.01.58 bevat het algemeen politiereglement van de Polders en 
Wateringen. Deze zijn opgericht met het oog op waterbeheersing. Wateringen staan 
in voor de afwatering van permanente afwatering van lagergelegen gronden en der-
gelijke. Hun werking staat in dienst van de landbouw. Op het grondgebied van 
Merksplas bevindt zich de Watering ‘De oostelijke Mark’ in het noorden van de ge-
meente.  

Speciale beschermingszones: Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden 
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild le-
vende vogelsoorten op het Europees grondgebied te bevorderen en hun leefgebie-
den doeltreffend te beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79 
verplicht de lidstaten voor de leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde 
bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de rui-, overwinteringsgebieden 
en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermings-
maatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en opper-
vlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten 
aan te wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebie-
den. In Merksplas werd volgend vogelrichtlijngebieden aangeduid: Vogelrichtlijnge-
bied 15, Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Beerse en Turnhout (niet integraal). 
Op grondgebied van Merksplas behoort het gebied ten oosten van de Geheulsedijk 
tot dit vogelrichtlijngebied.  
De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diver-
siteit, door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en 
flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn. 
Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanwijzing van speciale beschermingszones. 
Voor Vlaanderen werden in 2001 (B.Vl.Regering 04.05.01) 38 gebieden met een 
totale oppervlakte van 101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie. Op grond-
gebied Merksplas werden twee te beschermen zones aangeduid die deel uitmaken 
van de “Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout”: Het Moer en gebied ten O 
van de Geheulsedijk. Eén zone die deel uitmaakt van “Heesbossen, vallei van Marke 

en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop” werd aangeduid, 
nl. vallei van de Mark stroomopwaarts van de Papenvoortse Brug.  
De Speciale beschermingszones werden tevens verankerd in het Decreet op het 
Natuurbehoud. Art 36ter van het Decreet stelt dat ingeval een vergunningsplichtige 
activiteit of een plan of programma (afzonderlijk of in combinatie met één of meerde-
re bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's) een betekenisvol-
le aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan 
veroorzaken, een passende beoordeling dient te gebeuren wat betreft de betekenis-
volle effecten voor de speciale beschermingszone. Daarbij zal het advies van de 
administratie bevoegd voor het natuurbehoud gevraagd moeten worden. Het uit-
gangspunt hierbij is dat steeds de nodige maatregelen dienen genomen te worden 
om een verslechtering van de natuurkwaliteit en natuurlijk milieu van de habitats of 
een verstoring van specifieke soorten (cfr. bijlage van het decreet) te vermijden. 
De vogelrichtlijngebieden en de aangewezen Habitatrichtlijngebieden zullen samen 
het ecologisch netwerk van Natura 2000 vormen, een netwerk van beschermde ge-
bieden over heel de Europese Unie. De ecologische samenhang van het netwerk 
moet verder verzekerd worden door een adequaat beheer van verbindingsgebieden. 

Veiligheid en veiligheidsrapportage 
In de decreetswijziging decreet RO van 21 november 2003 is onder meer toege-
voegd dat in het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan de nodige 
aandacht moet worden besteed aan het aspect veiligheid: bij de beschrijving van de 
gewenste ruimtelijke structuur, rekening moeten houden met dit aspect veiligheid, in 
het bijzonder zoals bedoeld in artikel 2 en 24 van het samenwerkingsakkoord van 21 
juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware onge-
vallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (in uitvoering van de SEVESO II-
richtlijn). 

Ruilverkaveling  
Ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende gronden heeft een betere 
economische uitbating van de landeigendommen tot doel. Ruilverkaveling kan ge-
paard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken, 
grondverbeteringswerken, werken voor water- en elektriciteitsvoorziening, werken 
voor landschapszorg en met andere maatregelen van landinrichting en natuurinrich-
ting. De ruilverkaveling wordt geregeld in de nieuwe ruilverkavelingswet van 
11.08.78, de Bijzondere wet van 08.08.80 met B.Vl.Ex. 11.12.85.  
In de gemeente Merksplas zijn volgende ruilverkavelingen of delen ervan gelegen: 

– Ruilverkaveling Merksplas (definitieve goedkeuring 10.01.05) 
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– Ruilverkaveling Zondereigen (in uitvoering) 

Natuurinrichting 
Natuurinrichtingsprojecten zijn gericht op het zo goed mogelijk inrichten van een 
gebied met het oog op het behoud, het herstel, het beheer of de ontwikkeling van de 
natuur of het natuurlijk milieu. De inrichtingswerkzaamheden zijn steeds gericht op de 
bestemming die het gebied heeft. 
Op grondgebied van de gemeente Merksplas bevindt zich een gedeelte van het 
natuurinrichtingsproject Turnhouts Vennengebied-West. Het projectgebied heeft een 
oppervlakte van 480 ha en ligt voor een gedeelte eveneens op Turnhouts grondge-
bied. Het project werd in 1999 ingesteld en in 2001 werden de maatregelen en mo-
daliteiten vastgesteld. December 2002 vond het openbaar onderzoek plaats. Binnen 
het gebied gaat er aandacht naar vennen en natte heide, droge heide, plas-
drassituaties en vennen, complex van boslandschap op arme zandgrond en vochtig 
schraalgrasland, heischrale graslanden met landschapsbehoud.  

Hoevetoerisme 
De huidige wetgeving (decreet RO. art. 145 bis §2) biedt ruimte voor hoevetoerisme 
in bestaande vergunde gebouwen voor zover ze niet gelegen zijn in recreatiegebied 
of ruimtelijk kwetsbare gebied, behoudens parkgebied, en op voorwaarde dat land- of 
tuinbouw nevenfunctie blijft. Er is wel een erkenning nodig van Toerisme Vlaanderen. 
In haar gemeentelijk structuurplan kan de gemeente een eigen invulling geven aan 
deze wetgeving, die dan juridisch moet worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. 
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8 Sectorale studies en beleidsdocumenten 

Sectorale beleidsdocumenten en studies scheppen randvoorwaarden voor een ruim-
telijk structuurplan. De richtlijnen en inzichten van deze nota’s worden gebruikt bij de 
onderbouwing tijdens het planningsproces en zijn doorlopend in dit structuurplan 
terug te vinden. Voor Merksplas zijn volgende elementen belangrijk: 

8.1 Gewestelijke en provinciale beleidsplannen 

Weekendverblijven 
Op 30/3/2000 werd door het Vlaams Parlement een resolutie aanvaard die de 
Vlaamse Regering verzocht een beleidsplan betreffende weekendverblijven voor te 
leggen voor einde 2000. Enkele doelstellingen:  

– Via RUP oplossingen bieden voor clusters van weekendverblijven die niet gele-
gen zijn in kwetsbare gebieden of gebieden die in aanmerking komen om afgeba-
kend te worden in de natuurlijke of landschappelijke structuur 

– Illegale weekendverblijven die gelegen zijn in een kwetsbaar gebied of een ge-
bied dat in aanmerking komt om afgebakend te worden in de natuurlijke of land-
schappelijke structuur komen in aanmerking voor een onmiddellijke ambtshalve 
uitvoering. 

Begin juli 2002 maakte minister Van Mechelen het beleidsplan ‘Problematiek Week-
endverblijven’ bekend. De gemeenten krijgen in het beleidsplan een bijzondere taak 
toegewezen. Onder de coördinatie van de provincie, worden zij verplicht een inventa-
ris weekendverblijven op te stellen. Bovendien wordt een nieuw verordenend kader 
uitgewerkt voor ‘echte’ weekendverblijven. Het voorstel van planningsgerichte aan-
pak is slechts relevant voor ‘clusters’ van weekendverblijven. Een cluster weekend-
verblijven wordt bepaald door na te gaan of er binnen een straal van 100 m van een 
weekendverblijf andere weekendverblijven gelegen zijn. Vanuit die weekendverblij-
ven wordt opnieuw gekeken of er zich nog andere weekendverblijven bevinden bin-
nen een straal van 100m, enz. Een cluster bevat tenminste vijf weekendverblijven. In 
de mate van het mogelijke zal in deze nota reeds rekening worden gehouden met 
‘clusters’. Voor deze clusters wordt een planningsgerichte aanpak voorgesteld. Deze 
komt erop neer dat er voor (na afweging) behouden clusters die niet gelegen zijn in 
kwetsbare gebieden of dergelijke een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opge-
maakt kan worden, gezien de provincie Antwerpen beschikt over een goedgekeurd 
structuurplan. De betreffende gemeente wordt bij de opmaak van het RUP betrokken.  

Bovendien wordt in de beleidsnota een nieuw verordenend kader voorgesteld voor 
‘echte’ weekendverblijven ten behoeve van de regularisatie van onvergunde (tenge-
volge van ontbreken van een ordeningsplan) weekendverblijven in recreatiegebied. 
De toepassing ervan is gekoppeld aan drie randvoorwaarden: 
– De weekendverblijven zijn niet gelegen in kwetsbaar gebied. 
– Het behoud van de weekendverblijven is ruimtelijk verantwoord. 
– De weekendverblijven worden niet permanent bewoond. 
Deze nieuwe algemene stedenbouwkundige verordening wordt ook wat betreft nog 
op te richten weekendverblijven voorgesteld ter vervanging van de KB’s van 1973 en 
1975 in verband met weekendverblijfparken. Voor gegroepeerde inplanting wordt in 
het voorontwerp onder meer gesteld dat het aantal openluchtrecreatieve verblijven 
niet meer dan 15 per ha mag bedragen.  

Oppervlaktedelfstoffendecreet  
Het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van de Kempen kan grote relevantie 
hebben voor deze studie omdat in de regio bestaande ontginningsgebieden gelegen 
zijn en mogelijk nieuwe kleiontginningen gepland worden. Oppervlaktedelfstoffen-
plannen vormen meer de basis voor gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen met 
betrekking tot ontginningen. Deze kunnen grensstellende randvoorwaarden stellen 
naar mogelijke locaties voor glastuinbouw. 
De oppervlaktedelfstoffenplannen worden geregeld in het decreet van 4 april 20032 
betreffende de oppervlaktedelfstoffen. Dit decreet legt de juridische basis voor het 
toekomstig ontginningsbeleid van de in Vlaanderen voorkomende oppervlaktedelf-
stoffen. Het oppervlaktedelfstoffendecreet tracht de maatschappelijke en economi-
sche noden te verzoenen met de milieutechnische en ruimtelijke eisen van de be-
staande regelgeving. Het beleid en beheer van de oppervlaktedelfstoffen heeft als 
basisdoelstelling om op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan opper-
vlaktedelfstoffen. In uitvoering van het decreet van 4 april 2003 werd op 26 maart 
20043 een Besluit van de Vlaamse regering uitgevaardigd houdende regels tot uit-
voering van het oppervlaktedelfstoffendecreet. 
Het oppervlaktedelfstoffendecreet voorziet in bepalingen die toelaten om de behoef-
teplanning te structureren via algemene en bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen, 
die de afdwingbaarheid van een optimale ontginning binnen ontginningsgebieden 
mogelijk maken, die het gebruik van secundaire grondstoffen en alternatieve materia-
len bevorderen, de milieuhygiënische kwaliteit van de delfstoffen garanderen en de 
realisatie van de nabestemming, via een opgelegde eindafwerking, vergemakkelij-
                                                        
2 B.S. 25 augustus 2003, inwerking getreden op 8 juli 2004 
3 B.S. 28 juni 2004, inwerking getreden op 8 juli 2004 
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ken. Voor wat betreft de oppervlaktedelfstoffenplannen gaat de wetgever uit van 
ontwikkelingsperspectieven voor een termijn van minimaal 25 jaar. De plannen be-
vatten volgens het decreet acties voor de komende 5 jaar zodat ze een basis vormen 
voor de sectorale voorstellen inzake ruimtelijke ordening en mee de basis zijn voor 
de opmaak van andere specifieke beleidsplannen. 
Ook voor de Klei van de Kempen is dus een dergelijk bijzonder oppervlaktedelfstof-
fenplan in opmaak. Voorlopig gaat het om een voorlopig vastgesteld ontwerp 
(23/6.2006) dat werd uitgewerkt door ANRE in samenwerking met ARP. Daaruit 
kunnen nog geen grensstellende conclusies getrokken worden 
In het kader van het openbaar onderzoek n.a.v. het ontwerp oppervlaktedelfstoffen-
plan Klei van de Kempen heeft de gemeente Merksplas een advies geformuleerd. 
Hoofdlijnen in dit advies zijn: 
– De aanduiding van het gebied ‘Goor Oost” als bouwvrije zone wordt gunstig ge-

adviseerd 
– de locatie “Halve Weg” dient maximaal benut te worden en de locaties “Meyen-

boshoeve Oost” en “Meyenboshoeve West” dienen voorlopig weerhouden te 
worden als bouwvrij agrarisch gebied. 

– Bij de opmaak van RUP’s dient rekening gehouden met bestaande toestand 
wonen, bedrijven, landbouw. 

Mobiliteitsstudie N124 
In mei 2005 werd het definitieve rapport opgesteld met betrekking tot de N124 (PAC 
21/04/05). Het bevat een mobiliteitsstudie voor de rol van de N124 voor de omgeving 
en de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten. In het RSPA werd im-
mers de mogelijkheid open gelaten om deze weg als een secundaire of lokale weg te 
categoriseren. Hierin werd de N124 als een lokale weg type I geselecteerd. Ook 
wordt de N124 zeker niet geselecteerd als regionale vrachtroute.  

Overstroombare gebieden 
Er wordt verwezen naar het project ‘in kaart brengen van de natuurlijke en actuele 
overstromingen in Vlaanderen’ (Aerts et al, 2000), dat een overzicht geeft van de van 
nature overstroombare gebieden (NOG) en recent overstroomde gebieden (ROG). 

Ontwerp doelstellingennota deelbekken van de Mark 
Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water dient men te komen tot een duurzaam 
waterbeleid waarin een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grond-
water voorop staat. Om dit op lokaal niveau te realiseren worden de DuLo-
waterplannen opgesteld. Voor de gemeente Merksplas worden volgende elementen 

in de studie naar voor gebracht: ‘kwantitatief/ecologisch waterlopenbeheer’ in de 
vallei van de Mark ten westen van de Steenweg op Weelde, ‘retentie hemelwater aan 
de bron’ in de Graafsbossen, ‘sanering afvalwaterlozingen’ in de kolonie, in De Hees, 
in het Medisch Pedagogisch Instituut Zwart Goor en in het recreatiegebied Heibleu-
ken-Zwartwaterweg, ‘ecologisch waterlopenbeheer’ in de vallei van de Noordermark 
en op de Zandvenheide. In februari 2005 werd de doelstellingennota voor het deel-
bekken van de Mark afgerond. 

Landschapsatlas 
De landschapsatlas is de inventaris van de relicten van de traditionele landschappen. 
Het is een gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van het 
landschap aan het begin van de 21ste eeuw. De nadruk ligt op de inventarisatie van 
de landschapskenmerken van bovenlokaal belang met erfgoedwaarde. 
Tabel 10 geeft een overzicht van relictzones en ankerplaatsen op grondgebied 
Merksplas  

Tabel 10 Landschapsatlas: relictzones en ankerplaatsen in Merksplas 

Relictzones 
R10033 
R10040 
R10041 
R10043 
R10051 
R10055 
R10054 
R10052 
R10056 

Bovenloop van de Mark 
Kolonie Wortel en bos- en akkercomplex Heikant 
Ontginningsblok 't Zwart Goor, Baarlse Heide en Het Geheul 
Ontginningsblok Groenendaal, Zwarte Heide, Nieuwe bossen en Werkendam 
Kolonie Merksplas en bos- en vengebied Bolkse en Blak Heide 
Bosgebied Opstal – Steenovens 
Boensberg 
Kleiontginningsgebied Abtsheide, Luisterborg, Oosteneinde en Werkendam 
Wieltjes 

Ankerplaatsen 
A10007 
A10082 
A10009 
A10012 

Kolonie Wortel 
Turnhouts vennengebied 
Domein Zwart Goor-Rondpunt 
Kolonie Merksplas 

Bron: Landschapsatlas 
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Ontwerp inrichtings- en drevenbeheerplan Merksplas-Kolonie 
Door de VLM werd in samenspraak met andere partners een inrichtingsplan opge-
steld voor Merksplas-Kolonie met bijhorende visie op de ontwikkeling van de dreven. 
Dit plan maakt een onderscheid tussen de bebouwde zone, de steenbakkerij, recrea-
tie, landbouw, vennen en vijvers, bos, natuur, bos-natuuurovergang en dreven.  

Figuur 5: ontwerp inrichtings- en drevenbeheerplan Merksplas – kolonie (juli 2005) 

Voorstudie Merksplas Kolonie – provincie Antwerpen 
In opdracht van de Provincie Antwerpen werd in 2006 een voorstudie opgemaakt 
voor Merksplas Kolonie (IOK). Deze studie bevat een ruimtelijke analyse en een 
aanzet tot ruimtelijk streefbeeld voor Merksplas-Kolonie met opstap naar mogelijke 
beleidsinitiatieven voor het provinciale niveau, zoals onder meer de opmaak van een 
provinciaal RUP. 

Directe aanleiding voor deze studie is de aanduiding van Merksplas-Kolonie in het 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) als gebied met ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang. Ook de vaststelling dat een groot deel van de 
bestemming (zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut) achterhaald 
is, of tenminste onvoldoende kader bieden voor een recent opgemaakt inrichtings- en 
drevenbeheerplan onderstrepen de nood aan nieuwe ruimtelijke beleidsinitiatieven. 
Het beschermingsbesluit in het kader van de bescherming van Merksplas-Kolonie als 
landschap, dat tevens als kader diende bij de totstandkoming van het inrichtingsplan, 
is ook hier als uitgangspunt bij de visie-opbouw gebruikt. 

Figuur 6 Structuurschets Kolonie Merksplas (voorstudie prov. Antwerpen, 2006) 
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Gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw 
binnen de macrozone Hoogstraten (prov. Antwerpen, in opmaak) 
Deze studie in opdracht van de provincie Antwerpen (IOK en UGent) heeft als doel 
het opmaken van een ruimtelijk kader voor het toekomstige ruimtelijke beleid inzake 
glastuinbouw in de macrozone Hoogstraten. Het studiegebied, waartoe ook Merks-
plas behoort, werd daarbij iets ruimer afgebakend dan strikt voorzien binnen de ma-
crozone conform het RSV. 

8.2 Gemeentelijke studies en beleidsdocumenten 

Op locatie in Merksplas-Kolonie, 2004, Monument in Ontwikkeling 
De uitgebreide studie heeft tot doel tot een actuele bestemming te komen die op een 
geïntegreerde wijze is ingebed in de in de Antwerpse Kempen aanwezige toeristi-
sche infrastructuur door in te spelen op een specifiek hiaat in het toeristische aanbod 
of specifieke vraag vanuit het toeristisch bedrijf. De totale studie bestaat uit drie de-
len:  
– Studie naar de draagkracht en bouwfysische toestand van de O.L.V.-

Hemelvaartkapel en de Grote Hoeve. Uit deze studie bleek dat een herbestem-
ming en invulling in het kader van cultuurtoerisme en actieve vrijetijdsbesteding 
haalbaar is.  

– Studie naar het regionaal toeristisch aanbod in relatie met de toeristische poten-
ties van de voormalige Rijksweldadigheidskolonie in Merksplas. Deze studie con-
cludeerde dat indien Merksplas zich tot doel stelt te participeren in de toeristische 
economie, de kolonie als een uniek kruispunt van natuur-, landschaps- en cul-
tuurwaarden, daartoe de katalysator kan vormen mits een passende (gediversifi-
eerde) bestemming.  

– Voorstel van een maatschappelijk geïntegreerde toeristisch-recreatieve herbe-
stemming van de O.L.V.-Hemelvaartkapel en de Grote Hoeve van de Rijkswelda-
digheidskolonie in Merksplas. In deze studie wordt de kwalitatieve toekomst van 
de kolonie gegarandeerd: het bestemmingsconcept werd getoetst aan de draag-
kracht van de monumenten en kreeg de instemming van Afdeling Monumenten 
en Landschappen (vertegenwoordigers Dhr. M. De Borgher en Dhr F. Brenders). 

De Grote Hoeve wordt gezien als een regionaal toeristisch-recreatief ankerpunt 
waarin volgende elementen ondergebracht worden:  
– streekbezoekerscentrum  
– fietsserviceknooppunt  

– plattelandslogies voor allen 
– sanitaire voorzieningen 
– kinderspeelschuur  
– fokkerij 
– open bivakschuren 
– themacafé De Landloper 
– vergaderinfrastructuur 
– ondersteuningscentrum Merksplas-Kolonie met een beheerderswoning, kantoren, 

documentatiecentrum, fotokopieerruimte, vestiaire, keuken, sanitaire ruimte en 
depotruimte 

– depot ‘Penitentiair Erfgoed’  
– landschapsbeheergebouw.  
Voor de O.L.V.-Hemelvaartkapel wordt een nieuwe bestemming als Museum-van-de-
Vrijheidsberoving vooropgesteld. In het gebouw (en deels ook in de Grote Hoeve) 
wordt er ruimte voorzien voor een permanente opstelling en collectie, voor tijdelijke 
tentoonstellingen, voor publiekgerichte activiteiten, voor een documentatie- of biblio-
theekruimte, voor voorzieningen voor onthaal en bewegwijzering, voor een depot, 
voor voorzieningen voor het uitoefenen van de behoudsfunctie en voor een werk-
ruimte voor het personeel.  

Mobiliteitsplan Merksplas 2002, Groep Planning 
Het gemeentebestuur van Merksplas heeft in het kader van het mobiliteitsconvenant 
aan Groep Planning de opdracht verleend een mobiliteitsplan op te maken. Het doel 
van het mobiliteitsplan is een bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeers-
veiligheid, de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. Conform 
de richtlijnen bestaat het mobiliteitsplan uit drie delen: de oriëntatienota, de opbouw 
van het plan en het beleidsplan. Het mobiliteitsplan werd conform verklaard door de 
auditcommissie op 07/05/2002 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 
25/06/2002. 

In het GRS zullen met de bepalingen uit dit plan rekening worden gehouden. Waar er 
van afgeweken wordt, zal dit expliciet worden vermeld. 

Woningbehoeftestudie Merksplas, 2000, IOK 
Op basis van een gesloten bevolkingsprognose werd een huisvestingsbehoefte tot 
2007 berekend. Door de confrontatie van het aanwezige aanbod en deze behoefte 
werd de visie op de ontwikkeling van de woningmarkt uiteengezet. AROHM heeft 
eveneens advies uitgebracht over deze studie. Zij stelden dat tot 2002 (eerste fase) 
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een honderdtal bijkomende woningen kunnen gerealiseerd worden in het woonuit-
breidingsgebied Schuivenoord, Kleirijt, Meulenakkers en het binnengebied Molenzij-
de. Verder vermelde AROHM in zijn advies om de ontwikkelingen in de periode 
2002-2007 moeten plaatsvinden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, met de 
gewenste ruimtelijke structuur als toetskader.  

Sectorale deelnota’s 
De sectorale deelnota’s zijn onderzoeksdocumenten die voorafgaan aan het voor-
ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Ze leveren de basis voor het 
onderzoek naar structuren en het blootleggen van problemen en kansen. Er werden 
sectorale deelnota’s opgemaakt voor wonen, handel en bedrijvigheid, landbouw, 
natuur en toerisme en recreatie. 
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III BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

In dit deel wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven. Dit 
gebeurt op drie schaalniveaus: macro, meso en micro. 
De macrostructuur wordt weergegeven omdat ruimtelijke structuren niet stoppen 
aan de gemeentegrens. Bovenlokale elementen kunnen een invloed hebben op het 
ruimtelijk functioneren binnen de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk om de regi-
onale structuurdragers aan te geven.  
De mesostructuur beschrijft de structuurdragers binnen de gehele gemeente. Dit 
gebeurt aan de hand van 7 deelstructuren. De deelstructuren bevatten de morfologi-
sche en functionele samenhang tussen gebieden met een gelijke aard. Volgende 
deelstructuren komen aan bod: de ruimtelijk-natuurlijke structuur (aangevuld met de 
bosstructuur), de agrarische structuur, de landschappelijke structuur, de nederzet-
tingsstructuur, de ruimtelijk-economische structuur, de ruimtelijke verkeers- en ver-
voersstructuur en de toeristisch-recreatieve structuur . Nadien volgt een synthese 
van de bestaande ruimtelijke structuur waarin de deelstructuren over mekaar worden 
geschoven. Dit geeft ons een inzicht in het ruimtelijk samenhangen van de deelstruc-
turen.  
De microstructuur onderzoekt de deelruimten binnen de gemeente. Op die manier 
wordt een inzicht verkregen in het functioneren van de kleinere, doch complexe ruim-
telijke eenheden. 

1 Structurerende elementen op macroniveau 
Kaart I 2 : structurerende elementen op macroniveau 

Merksplas is gelegen in het noorden van de provincie Antwerpen (arrondissement 
Turnhout) aan de grens met Nederland. Het behoort tot het buitengebied juist ten 
noordwesten van het regionaalstedelijk gebied Turnhout (Beerse-Vosselaar-
Turnhout-Oud-Turnhout) en ten zuiden van Breda en Tilburg die tot de Brabantse 
stedenrij behoren. Als tewerkstellings- en verzorgingspool oefent het Turnhoutse een 
grote aantrekkingskracht uit op Merksplas (o.a. Janssen Pharmaceutica in Beerse). 
De tweede stad in de onmiddellijke omgeving is Hoogstraten die eveneens een aan-
zienlijke aantrekkingskracht uitoefent. 

Vanaf het hoofdwegennet is de regio bereikbaar via de E34 Antwerpen-Eindhoven of 
de E19 Antwerpen-Breda. Parallel aan deze autosnelwegen lopen respectievelijk de 
N12 Antwerpen-Turnhout-Tilburg en de N14 Breda-Lier. Het gebied tussen E34 en 
E19 wordt door de spoorwegen alleen bediend met het station van Turnhout. De 

N124 die Merksplas doorkruist wordt intensief gebruikt door (vracht)verkeer tussen 
Turnhout en Hoogstraten en als bypass tussen de E34 en de E19. Even ten zuiden 
van de gemeente ligt het kanaal Turnhout-Schoten. 
Fysisch–geografisch behoort Merksplas tot de Noorderkempen waar het globale 
landschapsbeeld getypeerd wordt door grote compartimenten gevormd door bossen 
en weiland en die gekarakteriseerd worden door fijne zandbodems. Zuidelijk ligt de 
Centrale Kempen, waar de bodems het grofzandigst zijn in vergelijking met Noorder-
kempen en Zuiderkempen. Verder uit de geologie zich in het macroreliëf dat op regi-
onaal niveau structurerend is. Sterk structurerend voor de regio is de microcuesta 
van de Kempen, een cuestafront dat de overgang tussen de Noorderkempen en de 
Centrale Kempen vormt. De afwisseling van harde en zachte lagen in de ondergrond 
heeft in de loop van de eeuwen geleid tot deze oost-west georiënteerde reliëfvorm, 
die tegelijk het waterscheidingsvlak vormt tussen het Bekken van de Schelde en dat 
van de Maas. Het Kempisch plateau is gelegen in het noorden van de provincie Lim-
burg en vormt eveneens een waterscheiding tussen de Schelde en de Maas. De 
Kempense heuvelrug strekt zich uit van Kasterlee tot in Herentals, met uitlopers tot in 
Vorselaar. Door zijn hogere ligging is hij opvallend aanwezig in het landschap. 
De bovenlopen van beide Netes ontspringen op het Kempisch plateau en stromen 
van daaruit in de richting van Lier. De Kleine Nete flankeert de zuidelijke zijde van de 
Kempense heuvelrug en breekt door de laatste uitlopers van deze rug ten westen 
van Herentals. Vanaf de microcuesta ontspringen talrijke bijrivieren die in een dicht 
net, van noord naar zuid in de richting van de Kleine Nete stromen. Deze noord-
zuidoriëntatie is kenmerkend voor de Centrale Kempen boven de Netevallei. De 
zijrivieren van de Dommel ontspringen eveneens op de microcuesta en stromen van 
zuid naar noord. Deze waterlopen worden gekenmerkt door veel smallere beekdalen, 
omwille van de Kempische klei in de ondergrond. 
De natuurconcentratiegebieden van regionaal belang kunnen in grote lijnen onder 
twee noemers gebracht worden: de grote boscomplexen en de valleigebonden na-
tuurcomplexen. Relicten van heidelandschappen zijn meestal fragmentair aanwezig. 
In globo kan vastgesteld worden dat in het noordelijk en oostelijk deel van de regio 
de open ruimte minder versnipperd is en de schaal uitgestrekter. De bebossingsindex 
is in Vlaanderen laag (8,3% tegenover 24% voor de EU). Op dit vlak onderscheiden 
de Kempen zich door een veel hogere index, in een aantal gemeenten van de Cen-
trale Kempen en de Noorderkempen meer dan 25%.  
Cultuurhistorisch hangt deze relatief hoge bebossingsgraad samen met de late ont-
ginning in de regio van de heiden, waarbij de ‘slechtste’ gronden op grote schaal 
werden opgeplant met naaldhout. Dit verklaart ook de grotere schaal van de bossen 
in het noordelijk deel van de Kempen. In de Centrale Kempen is de parallelle struc-
tuur van de beboste stuifzandruggen tussen de valleien kenmerkend. Naarmate men 
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verder zuidwestwaarts gaat, wordt de versnippering van de bossen groter. De relatief 
recente beplanting van de heide verklaart ook de sterke dominantie van naaldhout 
(Grove den en Corsicaanse den) in de regio. In de Zuiderkempen is het aandeel 
loofhout groter. Een deel hiervan heeft een hoge graad van oorspronkelijkheid. Be-
langrijke natuur- en boscomplexen in de regio zijn de uitgestrekte bossen in Ravels, 
de weidegebieden met grote vennenrijkdom (Hoge heide, Dombergheide, Ravelse 
Bergen), naaldhoutcomplex (Bolk) ten noorden van de kolonie van Merksplas, de 
Rijksweldadigheidskolonie van Wortel, het Gebied van Blak – Breebos – Meergoor 
met grote waterpartijen, het gebied Oosteneinde – het Looi (houtwallenlandschap, 
kleiputtencomplex, duinengebied bebost met naaldhout) en het vengebied: Zwart 
Water – Klotteraard.  
In de regio situeren zich enkele agrarische concentratiegebieden die structurerend 
zijn op Vlaams niveau. Dit geldt in de eerste plaats voor de veredelingssector (vlees-
kalveren en varkens, beide grondloos) waarvan concentratiegebieden gelegen zijn 
ten zuiden van Turnhout en in de omgeving van Hoogstraten. Een ander concentra-
tiegebied is de (glas)tuinbouwstreek van St. Katelijne-Waver en Lier (structurerend 
op Vlaams niveau) en in mindere mate de omgeving van Hoogstraten (structurerend 
op provinciaal niveau). Minder gekenmerkt door een ruimtelijke concentratie, maar 
economisch zeer belangrijk binnen de agrarische sector is de melkveehouderij. Deze 
bedrijfsvorm is grondgebonden en neemt het leeuwenaandeel van de cultuurgronden 
in de Kempen in. De ruwvoederwinning (maïs en in beperkte mate voederbieten) 
staat hoofdzakelijk in functie van deze bedrijven. Echte akkerbouw komt in de Kem-
pen nagenoeg niet voor. Enkel de regio Postel-Arendonk-Retie heeft een traditie in 
de akkerbouw (aardappelen). Qua infrastructuur kan een onderscheid gemaakt wor-
den tussen de uitgestrekte landbouwgebieden met grote kavels (jonge ontginningen 
en ruilverkavelingsgebieden) in grote delen van de Noorderkempen en Centrale 
Kempen, en de eerder kleinschalige landbouwgebieden van de Zuiderkempen. 
De aantrekkingskracht van de Kempen voor de toerist is steeds sterk verbonden 
geweest met haar kwaliteiten inzake landschap en natuur. De typetoerist in de Kem-
pen is in hoge mate gericht op de natuur, waarin vooral bos en heide als attractiepo-
len primeren. De Kempen kenmerkt zich enerzijds door een concentratie aan logies-
vormen voor specifieke doelgroepen (jeugdvakanties) en anderzijds door campings 
en verblijfsparken, met een sterke nadruk op vaste standplaatsen. De concentratie 
aan verblijfstoeristische accommodatie, zoals vakantiedorpen (Mol), maakt dat het 
toeristisch-recreatief belang van de Kempen grensoverschrijdend is. De overige 
toeristisch-recreatieve accommodatie (dagtoerisme en –recreatie) van de Kempen is 
vooral van regionale betekenis. Daguitstappen in de Kempen zijn enerzijds gecon-
centreerd op de steden (Turnhout) en anderzijds op attractieparken zoals Bobbejaan-
land. Naast deze intensieve toeristisch-recreatieve infrastructuur is ook de extensieve 
recreatie in de Kempen belangrijk. Het geheel van fiets-, auto-, wandel-, kano- of 

mountainbikeroutes zijn gericht op de troeven van natuur en landschap. Dragers van 
deze routes zijn vaak kanalen, rivieren en oude spoorwegen. Bij netwerken horen 
horecazaken en verhuurdiensten. 
Industriële vestigingen situeren zich voornamelijk in en rond de stedelijke gebieden 
van Turnhout en Hoogstraten en het kanaal Dessel- Turnhout – Schoten. Vooral de 
industriële sites langs het kanaal zijn historisch gegroeid en hangen samen met 
enerzijds de aanwezigheid van klei in de ondergrond (steenbakkerijen) en anderzijds 
de verhoogde transportmogelijkheden na de aanleg van het kanaal. Merksplas be-
vindt zich in de verbinding tussen het stedelijk gebied Turnhout enerzijds en het 
stedelijk gebied Hoogstraten met aansluiting E19 anderzijds. 
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2 Bestaande ruimtelijke mesostructuur 

De bestaande ruimtelijke mesostructuur in de gemeente wordt onderzocht via de 
deelstructuren. Ze worden geanalyseerd via volgende indeling: 
– Een definitie van de deelstructuur 
– (indien relevant) een korte beschrijving van de evolutie van de deelstructuur 
– een beschrijving van de huidige elementen die de deelstructuur morfologisch en 

functioneel bepalen 

2.1 Fysisch systeem als drager van de ruimtelijke struc-
tuur 

Basiskaart B 

2.1.1 Definitie 

Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge 
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. De 
interne samenhang van deze elementen is erg belangrijk.  
Het fysisch systeem vormt de onderlegger van de ruimtelijke structuur en heeft een 
sterk structurerende werking. Inzicht in het fysisch systeem is daarom noodzakelijk 
om de verschillende deelstructuren te kunnen verklaren. Op schaal van een gemeen-
te dragen vooral bodem, water en reliëf bij tot de structuurbepalende werking aange-
zien ze in rechtstreeks verband staan met het bodemgebruik en zo de ruimtelijke 
ontwikkeling sturen.  

2.1.2 Elementen van het fysisch systeem 

Geologie en reliëf 
Merksplas behoort tot de Kempen, en meer bepaald tot de Noorderkempen. De 
Noorderkempen worden gekenmerkt door een afwisseling van klei en zandlagen in 
de ondergrond. In het zuidoosten van de gemeente wordt de grens tussen de Noor-
derkempen en de Centrale Kempen gevormd door de microcuesta van de Kempen. 
Deze cuesta is sterk structuurbepalend, niet alleen binnen de gemeente, maar ook 
op regionale schaal. Zij vormt de waterscheiding tussen het bekken van de Maas en 

dat van de Schelde. Aan de oppervlakte komen dekzandlagen voor die gekenmerkt 
worden door een zandige textuur.  
Wanneer de geologische structuur van de gemeente meer in detail bekeken wordt, 
kunnen we volgende structuur onderscheiden. De formatie van de Kempen die in de 
ondergrond aanwezig is helt af naar het noorden. De zuidrand van deze formatie 
vormt de cuesta. De kleilaag in deze formatie is immers sterk resistent tegen erosie. 
In het zuidoosten van de gemeente Merksplas loopt deze cuesta in zuidwest-
noordoostelijke richting. De cuesta bereikt een hoogte van 34m. De kleilaag helt af in 
noordwestelijke tot noordelijke richting en bereikt een laagste punt aan de grens met 
Nederland waar hij een hoogte van 7m heeft.  
Op de Formatie van de Kempen werden Pleistocene zanden afgezet. Deze dekzan-
den zijn afkomstig van het Hoge Noorden en werden afgezet door windwerking tij-
dens de ijstijden. Zij worden gekenmerkt door een relatief fijne zandtextuur en kun-
nen ijzerhoudend zijn. In de gemeente Merksplas neemt de dikte van de dekzanden 
af van het noorden naar het zuiden. In het zuiden komen geen zanden meer voor en 
dagzomen kleien. Door het relatief dik pakket aan dekzanden in het noorden van de 
gemeente, varieert de topografische hoogte daar tussen 20 en 25 m. 
Door de afwisseling van harde (klei-) en zachte (zand) lagen in de ondergrond komt 
er op veel plaatsen in de gemeente een microreliëf voor. Dit microreliëf is het meest 
uitgesproken in de valleien omdat daar de erosie het grootst was, maar komt ook 
verspreid over het landschap voor en vormt aldus verschillende depressies en ven-
nen. Een grotere depressie komt voor aan het Moer.  
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Grond- en oppervlaktewater 
De gemeente Merksplas behoort grotendeels tot het stroomgebied van de Maas; 
enkel het zuidoosten van de gemeente behoort tot het bekken van de Schelde. De 
grens tussen het Maas- en Scheldebekken wordt gevormd door de cuesta van de 
Noorderkempen. Deze cuesta fungeert dus als brongebied van twee stroomgebie-
den. Op de noordflank van deze cuesta ontspringt de Mark met haar zijlopen die een 
deelbekken van de Maas is. Deze rivier ontspringt in de gemeente Merksplas. In dit 
bekken valt de radiale structuur van de beken en rivieren op. Het verval van de be-
ken is klein, en meanders werden her en der gevormd, voornamelijk in de midden-
loop van de Mark die vanaf daar doorheen een echte valleistructuur loopt. De water-
lopen worden meestal gevoed door een ondiepe grondwatertafel. Op de zuidflank 
van de cuesta ontspringen verschillende beken die afwateren naar de bijrivieren van 
de Schelde.  
Een groot gedeelte van het natuurlijke karakter van de waterlopen is verloren gegaan 
door menselijke ingrepen. Bestaande beken werden rechtgetrokken en nieuwe ont-
wateringkanalen werden gegraven. In het kader van ruilverkavelingen (dus na 1960) 
nam het aantal ingrepen sterk toe. Het Belgische gedeelte van de Mark werd recht-
getrokken in 1976-1977. De waterlopen in het grensgebied met Nederland zijn min-
der (of minder snel) onderhevig geweest aan deze menselijke ingrepen.  
Moerassen en vennen komen nu nog slechts sporadisch voor. Op het einde van de 
vorige eeuw waren zij echter nog talrijk aanwezig. Deze vennen en moerassen zijn 
echter een belangrijke factor in de waterafvoer daar zij een groot waterbergend ver-
mogen hebben en zo zorgen voor een meer vertraagde en constante waterafvoer.  
Ondanks het feit dat de mens een grote invloed heeft op de waterhuishouding in dit 
gebied, zijn de Noorderkempen in een meer regionale context nog altijd een belang-
rijk infiltratiegebied. Hoewel de algemene grondwaterstroming in een infiltratiegebied 
verticaal is, is dit niet altijd het geval in de Noorderkempen door de aanwezigheid van 
kleilagen op geringe diepte. Aangezien deze ondoordringbaar zijn, wordt het water 
dan lateraal afgevoerd en kunnen natte depressies en vennen gevormd worden. Dit 
fenomeen wordt niet alleen op regionale schaal waargenomen, maar kan ook op 
lokale schaal optreden. De grondwatertafel bevindt zich doorgaans op een diepte 
van 3 m onder de oppervlakte.  
Waterlopen hebben een belangrijke waterafvoerende en ecologische functie. Boven-
dien vormen zij een barrière in het landschap. Omwille van al deze redenen mag 
gesteld worden dat waterlopen structuurbepalend zijn.  

Bodem 
De bodem is het bovenste losse deel van de aardkorst en de groeiplaats van plan-
ten. De bodem op dit moment geeft een geïntegreerd beeld van de invloed van de 
verschillende bodemgenetische factoren gedurende duizenden jaren, namelijk de 
aard van het moedergesteente, het klimaat, het reliëf, de vegetatie, de mens en 
tenslotte het tijdsaspect. Ook nu nog heeft de bodem een belangrijke sturende wer-
king op de verschillende vormen van het ruimtegebruik. De combinatie van profiel-
ontwikkeling, textuur en vochttoestand van de bodem bepaalt de geschiktheid ervan 
voor landbouw, bosbouw, bebouwing en andere activiteiten. Aan elk bodemtype is 
ook een potentieel natuurlijke vegetatie verbonden. Dit is het vegetatietype dat zich 
op een bepaalde plaats zou vestigen indien het gebied voor lange tijd (50-100j.) niet 
verstoord zou worden.  
Bodemvormende processen (verwering, mineralisatie en humificatie, migratie en 
structurele reorganisatie) en bodemgenetische factoren liggen aan de basis van de 
regionale differentiatie van de bodemtypes (met verschillen in profielontwikkeling, 
textuur en vochttoestand). In Merksplas wordt het grootste gedeelte van de opper-
vlakte ingenomen door podzolen. Ze zijn overwegend (matig) nat. Een ander type 
bodem dat voornamelijk rond de nederzettingskernen is geconcentreerd is de plag-
genbodem. Deze twee types bodem weerspiegelen in feite het bodemgebruik uit het 
verleden. Een podzol is namelijk gevormd door de eeuwenlange verwering in zure 
omstandigheden onder heidevegetatie en een plaggenbodem werd gevormd door 
menselijke ingrepen om de bodemvruchtbaarheid van akkerpercelen te verhogen.  

Langs de Mark en haar zijrivieren en langs de Noordermark worden er tot slot alluvia-
le bodems teruggevonden waarvan de textuur fijner is dan de dekzandbodems. Deze 
bodems zijn gevormd door overstromingssedimenten die afgezet werden in de alluvi-
ale vlakte van de rivier. In het brongebied van de Biezenloop vindt men veen terug. 
Dit veen wordt gevormd door een accumulatie van niet verteerd organisch materiaal 
in een natte omgeving, meestal in gebieden die gekenmerkt worden door een per-
manent hoge waterstand. 
Door ingrepen in de waterhuishouding (graven en uitdiepen van grachten, rechttrek-
ken van waterlopen), is de natuurlijke drainageklasse op verschillende plaatsen in de 
gemeente kunstmatig opgetrokken met 1 of 2 trappen. Deze kunstmatige drainage-
klasse is in belangrijke mate afhankelijk van het onderhoud van de beken en grach-
ten. 
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2.2 Bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur 
Kaart I 3 : bestaande natuurlijke elementen  

Kaart I 4: bestaande natuurlijke structuur 

2.2.1 Definitie 

De natuurlijke structuur is (RSV, p. 65): 
– het samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de 

boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalen-
de elementen en processen tot uiting komen; 

– EN de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige na-
tuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden 

Binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en treden 
belangrijke ecologische relaties op. De gebieden met een sterke interne samenhang 
en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een grote meerwaarde voor 
de natuurfunctie. 

2.2.2 Evolutie 

Door het eerder lage technologische peil van de mens bleef de invloed van de mens 
op het natuurlijk milieu lange tijd beperkt en was dit milieu sterk verweven met het 
landgebruik. Het bodemgebruik van de 18e eeuw geeft dan ook een goed beeld van 
het bodemgebruik dat hier gedurende eeuwen (van de Middeleeuwen tot 1900) na-
genoeg onveranderd is gebleven. Het was afgestemd op het Kempische agrarische 
stelsel (het potstalsysteem). De opmerkelijke overeenkomst tussen de bodemkaart 
en de Ferrariskaart toont aan dat de boer zijn bedrijf had aangepast aan de natuurlij-
ke omstandigheden. Door de bestendigheid van de landschapsinrichting en van het 
bodemgebruik waren een groot aantal halfnatuurlijke landschappen ontstaan (hei-
den, hooilanden, met houtwallen omzoomde akkers en weiden) met hun karakteris-
tieke planten- en dierenwereld en gekenmerkt door een grote biologische diversiteit.  
Sinds de industriële revolutie hebben verstedelijking en technologische evoluties 
binnen de landbouwsector (schaalvergroting, intensivering, specialisering, bio-
industrie, …) en de daarmee gepaard gaande landschapsingrepen, het landschap 
geleidelijk omgevormd tot wat het nu is. De graad van natuurlijkheid is daarbij in alle 
opzichten sterk afgenomen. Natuur werd steeds meer teruggedrongen in min of meer 

duidelijk afgebakende (geïsoleerde) gebieden. Ook de uitgestrekte heidegebieden 
werden ontgonnen.  
Specifiek voor Merksplas kunnen we stellen dat de eerste ontginningsgolf startte in 
de 13de eeuw, onder leiding van de Norbertijnen. Op dat ogenblik waren de wol- en 
graanhandel de belangrijkste bronnen van inkomst voor Merksplas. Getuigen hiervan 
zijn de eerste molens (Papenvoort, Molenzijde) en de handelsweg Merksplas-
Turnhout. Tijdens de 80-jarige oorlog ontwikkelen de eerste ‘moderne’ nijverheden 
zich in Merksplas: oliewinning uit zaden (Slagmolen), pannenfabriek of brouwerij 
(Pannenhuis), steenbakkerij (Steenhovens). De eerste verwijzing naar het ‘Caron’s 
Hofke’ worden teruggevonden (Tiendenkaart, 1678).  
Ontginningen en droogleggingen die typisch zijn voor de Oostenrijkse periode traden 
slechts zeer laat op in Merksplas. Op de Ferrariskaart zien we dat ongeveer 3/5 van 
de oppervlakte van de gemeente ingenomen werd door heide (onbebost). De rest 
van de oppervlakte werd ingenomen door landbouwgronden, loofhout, naaldhout en 
moerassige weiden. De landbouwnederzettingen waren relatief klein. De Mark werd 
bijna over haar hele lengte afgezoomd door moerassige weiden. Veel van deze wei-
den waren omzoomd door hagen of houtkanten.  
Halfweg de 19de eeuw werd het kanaal Dessel-Schoten net ten zuiden van Merks-
plas aangelegd. Op de Vandermaelenkaart (1854) zien we dat de bebouwing stabiel 
is gebleven. Het wegennet is wel lichtjes toegenomen, voornamelijk in functie van de 
bosexploitatie. Op sommige plaatsen neemt het areaal hooiland en (loof)bos even-
eens toe. Op het einde van de 19de eeuw neemt het areaal bos toe, maar deze keer 
gaat het om naaldhout (Militaire Stafkaart, 1871). De bebossing gebeurde in blok-
vorm. Het heideareaal is bijgevolg sterk afgenomen. De bebouwing is stabiel geble-
ven. In deze periode werd het bosdomein Rondpunt-Zwart Goor aangelegd. De oude 
landbouwcomplexen nabij de gehuchten breiden uit en de perceelsrandbegroeiingen 
verdwijnen. Vennen zijn eveneens voor het grootste gedeelte verdwenen. Het Moer-
loopke en de Biezenloop worden gedeeltelijk rechtgetrokken. Ten noordwesten van 
Berkelaar verschijnt er een steenbakkerij. Aan de Diepte kwam er een hoeve met 
landbouwontginning en drevenstelsel.  
Aan het begin van de 20ste eeuw werd heel wat bos omgezet in landbouwgrond 
(Militaire Stafkaart, 1933). De grote bosexploitatiewegen werden hierdoor als land-
bouwweg gebruikt. De resterende heide werd verder perceelsgewijs ontgonnen. De 
bebouwing nam toe aan de periferie van de gehuchten en in de centra zelf.  
Na de tweede wereldoorlog is vooral de woonkern ten zuiden van de Mark sterk 
uitgebreid; de andere gehuchten zijn gehuchten gebleven. Het bouwvolume neemt in 
deze periode ook sterk toe. Ten opzichte van 1933 is er een toename van het 
grasareaal, ten nadele van bos, akker en heide. De perceelsrandbegroeiingen zijn 
nog verder afgenomen ten gevolge van schaalvergroting in de landbouw. 
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2.2.3 Elementen van de bestaande ruimtelijk natuurlijke struc-
tuur 

Uitgaande van de definitie van natuurlijke structuur kunnen volgende structuurbepa-
lende elementen en processen op gemeentelijk niveau gedefinieerd worden: grote 
natuur- en boscomplexen, rivier- en beekvalleien, ecologische processen, ecologi-
sche infrastructuur. 
Structuurbepalend voor de natuurlijke structuur zijn de gebieden met een hoge graad 
van natuurlijkheid, waarin natuur de hoofdfunctie is. Dit kunnen boscomplexen zijn 
maar ook andere landschapsvormen zoals valleien, moerassen, heiden of een com-
binatie ervan. Daarnaast kunnen ook ecologische processen zoals infiltratie-
kwelrelaties tussen hogere ruggen en valleien en depressies, winteroverstromingen, 
... eveneens structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur. Dergelijke proces-
sen vallen onder de noemer “verticale relaties”. Ook horizontale relaties spelen een 
belangrijke rol. De mate dat tussenliggende gebieden meer of minder geschikt zijn 
voor “verbinding” tussen de natuurlijke zwaartepunten komt tot uiting in de ecologi-
sche infrastructuur. Drukke verkeerswegen, woongebieden, alsook monofunctionele 
agrarische cultuurlandschappen, oefenen een barrière-effect uit. 
De vereenvoudigde Biologische waarderingskaart van België (Kaart I 3) geeft een 
eerste globaal beeld van de groencomplexen en de natuurwaarden binnen de ge-
meente. 

Zwaartepunten van de natuurlijke structuur 
Een eerste type van zwaartepunt zijn de alluviale valleien van beken en rivieren. Aan 
de basis liggen de fysische beperkingen voor een intensief bodemgebruik die de 
natte alluviale gronden opleggen. Zo behoren delen van de vallei van de Noorder-
mark, en meer specifiek de depressie van Het Moer, tot de zwaartepunten van de 
natuurlijke structuur in Merksplas. In het Moer komen loofbossen voor die een com-
binatie vormen van alluviaal elzenbos en populier. Daarbij komen ook verschillende 
percelen grasland voor. Het geheel vormt dus een heterogeen natuurlijk gebied. In 
het overige deel van de vallei van de Noordermark komen verspreid verschillende 
bosperceeltjes voor, maar de vallei in zijn geheel is geen natuurlijk zwaartepunt. In 
de vallei van de Mark daarentegen, komen verspreid wel verschillende beemdrelic-
ten voor. Bovendien wordt de natuurlijke waarde verhoogd door de rust en de nog 
gave vrije open ruimte. De landbouw is echter hoofdgebruiker in grote delen van de 
vallei waar intensief beheerde graslanden en akkers voorkomen. Waar het agrarisch 
gebruik iets minder intensief is, meestal op de nattere relatief voedselarme gronden, 
komen wel nog relicten van hooilanden voor. Deze relicten vertonen de kenmerken 
van de natuurlijke gradiënt van eerder zure omstandigheden aan de valleirand naar 
basische omstandigheden aan de beek. De vallei van de Mark wordt gekenmerkt 

door kleine landschapselementen langs percelen en beken. Sommige vegetatietypes 
die hierin voorkomen zijn echter zeer specifiek voor de vallei van de Mark en eerder 
uitzonderlijk voor de Kempen aangezien ze gepaard gaan met de aanwezigheid van 
mineraalrijk kwelwater.  
In het brongebied van de Mark, in het oosten van de gemeente, komt een voormalig 
heidegebied voor, nl. dit van het Bloksgoor-Nonnenmoer-Zandvenheide. Dit ge-
bied werd voor een gedeelte beplant met naaldhout en voor een gedeelte ontgonnen 
als landbouwgebied. In het noorden komen loofbossen voor. Lokaal komen er relic-
ten van heide, open waters en vennen voor. Het gebied wordt eveneens gekenmerkt 
door een belangrijke soortenvariatie in weidevogels, maar ook zoogdieren komen er 
voor.  
Centraal in de gemeente liggen de bossen rond Rondpunt-Zwart Goor, de zoge-
naamde Graafsbossen. Binnen de gemeente liggen ze op de waterscheiding tussen 
het bekken van de Noordermark en dit van de Mark. Aan Rondpunt bestaan de bos-
sen voornamelijk uit naaldhout, maar lokaal komen toch enkele eiken-berkenbosjes 
voor. De ondergroei in de bossen bestaat uit grassen en kruiden, lage en hoge strui-
ken. Aan de andere kant van de N132 die een barrière vormt in het gebied, ligt het 
parkbos van Zwart Goor. Binnen het gebied komen meerdere soorten voor: er komen 
dreven voor in loofhout, de bossen in het gebied bestaan uit naaldhout met een eer-
der beperkte ondergroei, maar lokaal komen enkele plekken voor met zuur, zeer arm 
eikenbos. Daarnaast komen er in het gebied verschillende vennen voor.  
Eveneens op de waterscheiding tussen Mark en Noordermark zijn de bossen aan 
Heikant gelegen. De bossen bestaan voornamelijk uit naaldhout die op de voormali-
ge heidegronden aangeplant werden. De ondergroei in deze bossen is wel relatief 
rijk en op sommige plaatse komt eikenbos voor. Daarnaast komen er vennen en 
enkele moerassen voor. In het westen sluit het gebied aan op het gebied van de 
kolonie van Wortel, in het oosten op de vallei van de Noordermark.  
Het gebied van de strafkolonie van Merksplas en de gronden ten noorden ervan, 
vormen binnen de gemeente eveneens een zwaartepunt in de natuurlijke structuur. 
Niet alleen zijn er in dit gebied verschillende kleine landschapselementen terug te 
vinden in de vorm van de dreven (eiken), maar in het noorden komen bossen voor 
die zeer gediversifieerd zijn, nl. naaldbos, loofbos en valleibos. Ten zuiden van de 
Steenweg op Rijkevorsel komen ook naaldbossen voor, maar daarnaast eveneens 
relicten van heide en vennen. De rust in het gehele gebied is een meerwaarde.  
In het zuiden van de gemeente komt er op de cuesta van de Noorderkempen even-
eens een natuurcomplex voor, nl. Meienbos. Zuur, arm eikenbos en oude naaldhou-
taanplanten met ondergroei wisselen elkaar af, evenals gedegradeerde heide en 
stilstaande waters. Het gebied sluit aan op het natuurgebied in de gemeente Beerse. 
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De menselijke invloed heeft een belangrijke stempel gedrukt op het reliëf: door de 
ontginning van klei komen verschillende kleiputten voor.  
Tot slot is er rond de nederzetting ‘de Hees’ een natuurcomplex gelegen dat ener-
zijds gevormd wordt door twee gebieden met zuur, zeer arm eikenbos en naaldhou-
taanplanten, maar anderzijds door de aanwezigheid van een natuurlijke vegetatie 
tussen de woningen.  

Ecologische processen 
Een aantal gebieden vertonen een sterke interne, ecologische samenhang. Aan de 
basis hiervan liggen ecologische processen zoals infiltratie-kwel, veenvorming en 
winteroverstroming. Het instandhouden van de natuurwaarden is vaak gebonden aan 
het vrijwaren van de essentiële ecologische processen. 
Op regionale schaal fungeren de Kempische cuesta en het Kempisch plateau als 
bron- of infiltratiegebied. Maar ook op kleinere schaal komen dergelijke bron-
putrelaties voor. De valleien en depressies vormen daarbij de putgebieden, de inter-
fluvia zoals landruggen en heuvels als infiltratiegebied. Als infiltratiegebieden gelden 
de onbebouwde hogere gronden binnen de gemeente: Kempische microcuesta ter 
hoogte van Meienbos, Zandvenheide, de Kasteeltjes, Nonnenmoer, Graafsbossen 
(Rondpunt-Zwart Goor) en Heikant. 

Kwel komt voor in de lagere gebieden binnen de gemeente. Volgende gebieden 
worden tot de kwelgebieden van Merksplas gerekend: Het Moer, depressie van de 
Druitsloop, vallei van de Noordermark en vallei van de Mark. 
In kommen en valleidepressies met een hoge grondwaterstand kan lokaal veenvor-
ming optreden wat aanleiding geeft tot vorming van typische biotopen. De gebieden 
waar veenvorming optreedt verdienen daarom bijzondere aandacht binnen de na-
tuurlijke structuur. In Merksplas zijn dit de volgende gebieden: Nonnenmoer-De Kas-
teeltjes-Zandvenheide (deel van Turnhouts Vennengebied), Heikant, Zwart Goor, 
kolonie. 
Natuurlijke winteroverstromingsgebieden zijn van oudsher de winterbeddingen van 
de waterlopen, te herkennen aan hun alluviale gronden. Recentelijk hebben effectief 
nog overstromingen plaatsgevonden in vallei van de Goorloop ten zuidwesten van de 
kern Merksplas, gebiedje langs de Steenweg op Beerse, vallei van de Mark ter hoog-
te van de Pastorijbrug en het waterzuiveringstation, gebiedjes aan Ballematten en 
een gebiedje in de vallei van de Druitsloop4. 

                                                        
4 Bron: ROG2003, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, LIN, AMINAL, Afdeling Water 

Ecologische infrastructuur 
Met ecologische infrastructuur wordt bedoeld de minimale fysische en biologische 
karakteristieken in een landschap in functie van het voorkomen en de verspreiding 
van een bepaalde soort. Dit impliceert dat dit begrip voor elke planten- of diersoort 
een eigen betekenis heeft. Landschappelijke diversiteit heeft alleszins een positief 
effect op de soortendiversiteit. Zo spelen kleine landschapselementen zoals bos-
fragmenten, houtkanten, rivieroevers voor veel soorten een belangrijke rol in de eco-
logische infrastructuur. Ze vormen als het ware stapstenen of corridors tussen twee 
deelbiotopen, zodat het tussenliggend (dikwijls agrarisch) gebied gemakkelijker over-
brugbaar wordt. Ook als oriëntatiemiddel zijn ze voor sommige soorten nuttig (bij-
voorbeeld voor de vleermuis).  
Zulke kleine landschapselementen als hagen, poelen, bomenrijen, houtkanten, bos-
jes, bomenrijen, alleenstaande bomen, struwelen, dreven, … zijn redelijk sterk ver-
spreid in Merksplas: 
– Het gebied van de kolonie wordt gekenmerkt door een belangrijke ecologische 

infrastructuur. Deze wordt gevormd door de dreven die overal aanwezig zijn, 
bosperceeltjes en hagen. Het gebied is in feite een zeer belangrijke stapsteen 
binnen de gemeente.  

– Ten noorden van de Strikkeweg, kan men spreken van een gave open ruimte met 
weinig verharde infrastructuur. De perceelsstructuur is eerder klein en willekeurig 
georiënteerd. Langs de vallei van de Noordermark komen verspreid bospercelen 
voor. Ook bomenrijen typeren de ecologische infrastructuur van het gebied.  

– Tussen de Strikkeweg en de Steenweg op Hoogstraten ligt een gebied met grote 
landbouwkavels. De aanwezige graslanden worden intensief gebruikt maar bin-
nen het gebied komen kleine landschapselementen voor in de vorm van bomen-
rijen en solitaire bomen. Ook verschillende bosperceeltjes zijn erin gelegen. 
Langs de vallei van de Mark die het gebied doorsnijdt, liggen ook enkele beem-
drestanten. 

– In de omgeving van Koekhoven is het landschap open. Kavels zijn er eerder klein 
en in een willekeurig patroon geordend. Grasland is het dominante landgebruik, 
maar verspreid komen enkele loof- en naaldbospercelen voor. Ook bomenrijen en 
solitaire bomen worden teruggevonden.  

– Ten zuiden van de gemeente, in het gebied Wolfsputten-Goor, is de open ruimte 
relatief versnipperd. Kleine landschapselementen komen wel verspreid voor wat 
een positief effect heeft op de migratie van soorten. Rondom de straat Boensberg 
is het drevenpatroon zeer uitgesproken aanwezig. In het Goor komen eveneens 
enkele zeer waardevolle, gradiëntrijke weilanden voor.  
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2.3 Bestaande landschappelijke structuur 
Kaart I 5 : bestaande landschappelijke structuur 

2.3.1 Definitie 

Het landschap is het eindbeeld dat ontstaat ten gevolge van een dynamische interac-
tie tussen het fysisch systeem en de structuurbepalende functies wonen, werken, 
natuur, landbouw. Deze wisselwerking geeft aanleiding tot een specifiek ruimtege-
bruik, een specifiek ecologisch functioneren en een specifieke visuele beleving. 
Ruimtegebruik en ecologisch functioneren komen aan bod in de verschillende deel-
structuren, terwijl hier het accent wordt gelegd op de verschijningsvorm, de visuele 
beleving. 

Bronnen 
Bij de opmaak van de landschappelijke structuur werd gebruik gemaakt van de 
Landschapsatlas (OC GIS Vlaanderen, 2001), de Landschapskenmerkenkaart (OC 
GIS Vlaanderen, 2002), Bouwen door de Eeuwen heen (Afdeling Monumenten en 
Landschappen, 2002), lijst van beschermde monumenten en landschappen, … 

2.3.2 Evolutie 

Het traditionele (middeleeuwse) landschap kenmerkte zich door een grote stabiliteit 
en een trage ontwikkeling. Door de afstemming van het bodemgebruik op de natuur-
lijke bodemgesteldheid weerspiegelde het fysisch systeem zich sterk in het land-
schapsbeeld. Dit wordt geïllustreerd door de markante gelijkenis tussen de grote 
patronen van de vereenvoudigde bodemkaart en de Ferrariskaart die het bodemge-
bruik weergeeft van ca. 1777. Het landschap werd in belangrijke mate gevormd door 
het agrarische stelsel dat hier gedurende eeuwen standhield, namelijk het potstalsys-
teem .  
In een recente evolutie, die startte met de industriële revolutie en vooral uitbreiding 
nam na W.O.II, is de herkenbaarheid van de landschappelijke structuur vervaagd. 
Aan de basis hiervan ligt in de eerste plaats een sterke verstedelijking, waarbij de 
uitbreidende bebouwing over de traditionele structuren heen is gewaaierd. In de 
tweede plaats heeft de mens zich met de nieuwe technologische middelen kunnen 
losmaken van de natuurlijke bodemgesteldheid, waardoor het landschapsbeeld niet 
langer getrouw het fysisch systeem weerspiegelt. Grote landontginningen met daar-

aan gekoppelde grootschalige ontwatering van natte gronden, hebben bovendien het 
oorspronkelijke ontginningspatroon grotendeels weggeveegd.  
Hierin onderscheiden de Noorderkempen zich dus duidelijk van de rest van de Kem-
pen. De ontginning van de heidegebieden die nog terug te vinden zijn op de Ferraris-
kaart, wordt gekenmerkt door een grootschalige perceelsstructuur, terwijl de Centrale 
en Zuiderkempen veeleer gekenmerkt worden door een kleinschalige landschaps-
structuur. Deze kleinschaligheid is gegroeid uit de mogelijkheden van de landbouw 
op het ogenblik dat het gebied ontgonnen werd. De Noorderkempen werden slechts 
veel later ontgonnen en de grootschaligheid van de Noorderkempen contrasteert 
sterk met de kleinschaligheid die zuidelijker wordt teruggevonden. Deze grootscha-
ligheid heeft op dit ogenblik nog altijd belangrijke implicaties op het bodemgebruik. 
De landbouw wordt hier immers gekenmerkt door de aanwezigheid van grasland en 
maïsakkers op grote, open percelen. Grote bedrijven kunnen zich hier dus makkelijk 
vestigen en hebben een grote kans om te overleven. Door de introductie van vee-
voeders en kunstmest konden zich bovendien grondloze landbouwbedrijven ontwik-
kelen. Deze ontwikkelden zich voornamelijk daar waar de grootste concentraties aan 
vee werd teruggevonden, dus o.a. in de Noorderkempen. Deze factoren bepalen 
waarom de regio gekenmerkt wordt door een structureel sterke landbouw.  
Andere opvallende ontginningspatronen die tot op de dag van vandaag nog herken-
baar zijn in Merksplas, zijn deze van Rondpunt-Zwart Goor en deze van de strafkolo-
nie. Zij dateren uit de 19de eeuw. Lokaal zijn relicten van het traditionele landschap 
of landschapspatroon bewaard gebleven, zoals valleien, rijgehuchten, heide en ven-
nen, … 
Eveneens ingrijpend voor de ontwikkeling van het landschap is de aanleg van kana-
len. De Kempense kanalen werden voornamelijk in de 19de eeuw aangelegd. In het 
begin werden deze gebruikt ter irrigatie van de voedselarme Kempense zandgron-
den. Achteraf bleek hun nut veel duidelijker uit het gebruik door de scheepsvaart. Op 
dit ogenblik is de capaciteit van de kanalen te klein geworden en hebben zij voorna-
melijk een recreatieve functie gekregen, hoewel zij nog gebruikt worden als trans-
portweg. 

2.3.3 Elementen van de bestaande landschappelijke structuur 

Structuurbepalend voor de landschappelijke structuur van Merksplas zijn bakens, 
structurerende reliëfelementen, structurerende hydrografische elementen, gave land-
schappen, nieuwe landschappen, markante terreinovergangen, openruimtecorridors 
en nieuwe landschappen. 
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Bakens 
Binnen de gemeente komen een aantal gebouwen voor die het landschap structure-
ren. Ze functioneren als visuele blikvangers en zijn daardoor belangrijk als oriëntatie-
punten. Met hun cultuurhistorische waarde spelen ze ook een rol in de beleving van 
het landschap. Ze komen verspreid voor binnen de gemeente zonder specifieke 
samenhang en kunnen worden beschouwd als puntbakens. De gemeente Merksplas 
kiest er uitdrukkelijk voor om enkel overheidsgebouwen als baken op te nemen tenzij 
er een effectieve bescherming is als monument of dorpsgezicht. 

Windmolens: 

– Moermolen langs de Molenloop 

Kerken en kapellen: 
– St. Willibrorduskerk en kerkplein 
– Kapel van de Kolonie (O.L.Vrouw-Hemelvaart) 
– Kapel St.-Rochus 
– Kapel van het Geheul (O.L.Vrouw van de Stille) 
– Kapel van de Molenzijde (O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand) 
– Wijkkapelletjes (Bosduif, Lievekenshoek, Opstal, Hoekeinde, Hofeinde, Berg-

sken) 
– Grot O.L.Vrouw van Lourdes, Heiseneinde 

Kastelen en kasteelparken: 

– Domein ‘Zwart Goor’ 

Boerderijen: 
– Grote Boerderij kolonie 
– Kleine Boerderij kolonie 
– Pannenhuis 
– ’s Gravenhoeve 

Merkwaardige gebouwen: 
– gebouwen van de Strafkolonie: woningen van cipiers en kaderleden, schoolge-

bouw, gevangenis, centrum voor illegalen 
– feestzaal De Kunstvrienden 
– gemeentehuis 

– voormalig boswachtershuis Hoevestraat 
– Caron’s Hofke – Hofeinde 
– Oude Pastorij Pastorijstraat 7 

Bruggen: 
– Papenvoortbrug 
– Pannenhuisbrug 
– Pastorijbrug  
Niet enkel gebouwen met belangrijke cultuurhistorische waarde vormen oriëntatie-
punten en blikvangers; ook eerder recente bebouwing komt vaak zeer sterk naar 
voor in het landschap. Bij deze recente bebouwing horen zeker de vele landbouwbe-
drijven die verspreid over de gemeente voorkomen. Kenmerkend voor deze bedrijven 
in Merksplas is hun specifieke naam.  
Daarnaast komen ook lijnbakens in de gemeente voor. Volgende elementen behoren 
hiertoe: 
– Mark 
– Noordermark 
– Dreven Kolonie 
– Dreef Boensberghoeve 

Structurerende reliëfelementen 
In de gemeente Merksplas komen geen uitgesproken reliëfverschillen voor. Wel stijgt 
het reliëf van noord naar zuid (van ±19m tot 34m over een achttal km). In het zuiden 
wordt de grens van de gemeente immers geaccentueerd door de cuesta van de 
Noorderkempen, een opduiking van kleien die meer resistent tegen erosie is dan de 
zanden die elders in de gemeente de ondergrond domineren. Aangezien de cuesta 
een verhevenheid vormt in het landschap kan ze beschouwd worden als een structu-
rerend reliëfelement. Deze structuur wordt bovendien benadrukt door de aanwezig-
heid van bossen op de top: Meienbos. Deze beboste structuur contrasteert met de 
landbouwgronden die er ten noorden op aansluiten.  
De cuesta vormt in feite een gedeelte van de zuidelijke grens en de gehele zuidoos-
telijke grens van de gemeente: van west naar oost heeft ze eerst een oost-west ori-
entatie die daarna overgaat in een zuidwest-noordoostelijke richting. Op de flanken 
van de cuesta ontspringen bovendien een aantal beken, waaronder die van de Mark. 
De komvormige bronstructuur van de Mark wordt in het RSPA eveneens gezien als 
een structurerend reliëfelement. 
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Eveneens structurerend voor de gemeente zijn de interfluvia tussen de Mark en de 
Noordermark ter hoogte van Rondpunt-Zwart Goor enerzijds en tussen Zwartwater 
en de Noordermark (Heikant) anderzijds. Hoewel zij slechts een aantal meter boven 
het omringende reliëf uitsteken, zijn zij toch structurerend door de aanwezigheid van 
bossen.  
Niet alleen verhevenheden maar ook depressies kunnen structurerende reliëfelemen-
ten vormen. In de gemeente Merksplas mag de depressie van het Moer zeker be-
schouwd worden als structuurbepalend. Zij ligt immers een aantal meter lager dan 
het omliggende gebied en de grens met het rijgehucht Lipseinde wordt door een 
duidelijke komvormige structuur afgelijnd die relatief steil is binnen de gemeente. Op 
kleinere schaal is eveneens de depressie van de Druitsloop structurerend maar hier 
is de overgang met het omliggend gebied minder uitgesproken. In feite kan deze 
depressie als structurerend hydrografisch element beschouwd worden. Dit neemt niet 
weg dat de depressie van het Moer eveneens een structurerend hydrografisch ele-
ment vormt: zij is immers deel van het brongebeid van de Noordermark, doch hier 
wordt ze in de eerste plaats als structurerend reliëfelement beschouwd. 

Structurerende hydrografische elementen 
Doorheen de geschiedenis hebben waterlopen steeds een belangrijke stempel ge-
drukt op het landschap. Het structurerend karakter wordt in de eerste plaats bepaald 
door de corridorwerking in de lengterichting en de barrièrewerking dwars op de vallei. 
In de tweede plaats hebben de fysische beperkingen van de vallei binnen de winter-
bedding een sterk structurerende werking op het bodemgebruik hetgeen zich vertaalt 
in het landschapsbeeld. Dit geldt in sterke mate voor valleien die regelmatig over-
stromen (overstroomden).  
In Merksplas zijn volgende hydrografische elementen structuurbepalend voor het 
landschap: Mark en Noordermark. In deze valleien komen nog belangrijke kwelver-
schijnselen voor. De Druitsloop en vooral de depressie er rond met de natte gronden 
mag eveneens als structurerend hydrografisch element beschouwd worden.  
Waterlopen en hun valleien vormen bovendien attractiepolen voor allerlei recreatie-
vormen wat soms nieuwe infrastructuur aantrekt. De kleine valleien van de Strikke-
venloop en de Zwartwaterloop werden op deze manier in hun bovenloop sterk aan-
getast door weekendverblijven en visinfrastructuur. Ook in de vallei van de Mark 
komen enkele kunstmatig gegraven vijvers voor.  

Gave landschappen 
Kenmerk van gave landschappen is de afwezigheid van grootschalige ingrepen in 
het landschap. Op basis van het overheersende grondgebruik kunnen ze verder 
gedifferentieerd worden. 

Voor het gebied van de Strafkolonie van Merksplas is de gaafheid gemakkelijk aan te 
tonen. Deze gaf aanleiding tot het besluit tot bescherming van het landschap. Even-
eens is het duidelijk dat het landschap rond Rondpunt-Zwart Goor gaaf is. Deze 
landschappen zijn tot stand gekomen via relatief belangrijke menselijke ingrepen. 
Deze richtten zich op de aanleg van een stratenpatroon en op de aanpassing van de 
vegetatie, die steeds een omvorming van het heidelandschap tot doel had. Eveneens 
werden enkele gebouwen opgericht, maar deze bleven kleinschalig in verhouding tot 
de oppervlakte van het gebied.  

Het overige deel van de gemeente wordt in het RSPA eveneens als gaaf landschap 
beschouwd en bestaat voornamelijk uit landbouwgebied. Immers, enkel de kern en 
het gebied ten zuiden van de kern werden niet geselecteerd als gaaf landschap, 
samen met de gehuchten Koekhoven en Hoekeinde. Hier is de menselijke invloed 
groot en werden (grootschalige) gebouw- en bedrijfscomplexen neergezet. Een land-
schap dat als gaaf beschouwd wordt door de provincie bevat in feite slechts elemen-
ten van gaafheid, maar dit betekent in principe niet dat het landschap over het gehele 
grondgebied volkomen gaaf is. In de gemeente Merksplas was het landschap aan 
het einde van de 18de eeuw een overwegend heidelandschap. Van dit landschap is 
bijvoorbeeld wel de component ‘openheid’ bewaard gebleven, maar is het typische 
grondgebruik veranderd. De gaafheid van een landschap wordt dus bepaald door 
een aantal elementen en componenten zoals kleine landschapselementen, microreli-
ef, enz.  
Het landbouwgebied dat geselecteerd werd als gaaf landschap bevat nog een relatief 
belangrijk aantal kleine landschapselementen. Deze bestaan voornamelijk uit bo-
menrijen en kleine percelen met bomen. De beken die in het gebied aanwezig zijn 
werden wel op verschillende plaatsen recht getrokken. Enkele patronen van rijge-
huchten werden bewaard (zoals Heikant en Lipseinde). Ook is er op een groot aantal 
plaatsen nog een belangrijk microreliëf aanwezig: vallei van de Mark, Nonnenmoer-
Zandvenheide, landbouwgebied ten westen van Hoekeinde, …. Het bodemgebruik is 
wel in belangrijke mate gewijzigd: de oorspronkelijke heidevegetatie is omgezet naar 
akkerland en vervolgens naar een eerder monotoon maïs- en graslandgebruik.  
Nog een aantal valleilandschappen werden relatief goed bewaard. Dit is het geval in 
de valleien van de Mark en de Noordermark. In deze valleien komen nog broekbos-
sen voor. Ook hebben de beide beken nog op sommige plaatsen een intact mean-
derpatroon. Deze meanders hebben een grote landschappelijke waarde en dragen 
bovendien positief bij tot de waterhuishouding in het gebied.  
Ook de depressie van het Moer is naast een structurerend reliëf- en hydrografisch 
element eveneens een gaaf landschap. De vegetatie bestaat er voor een groot ge-
deelte uit nat loofbos (voornamelijk els). Aansluitend op dit gebied ligt het gebied 
Nonnenmoer-Zandvenheide. Dit gebied kent eveneens een belangrijke loofbosvege-
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tatie. Ook komen hier nog enkele heiderestanten voor en zijn er in de microtopografie 
op sommige plaatsen nog duidelijk restanten van vennen terug te vinden. Dit gebied 
sluit aan op het Turnhouts Vennengebied dat grotendeels op grondgebied van de 
gemeente Turnhout gelegen is.  

Nieuwe landschappen 
In het uiterste zuiden van de gemeente Merksplas komen enkele kleiputten voor. 
Deze putten ontstonden door de ontginning van klei die nu nog steeds verdergaat. In 
het RSPA wordt het kleiwinningsgebied langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
beschreven als een nieuw landschap. De kleiputten van Merksplas behoren tot dit 
gebied en, hoewel zij vrij ontoegankelijk zijn en sterk afgezonderd liggen in de ge-
meente, kunnen ze beschreven worden als nieuw landschap.  
Bovendien mag aangenomen worden dat de huidige ontwikkelingen in de landbouw, 
waar duidelijk het niet-grondgebonden karakter domineert, een belangrijke invloed 
hebben op de visuele herkenbaarheid van het traditionele landschap waar de grond-
gebonden landbouwactiviteiten domineerden. Immers, de niet-grondgebonden activi-
teiten zijn grotendeels onafhankelijk van het fysisch systeem. Bovendien hebben 
voornamelijk de grote serrecomplexen een belangrijke visuele impact. Vandaar dat 
het serrelandschap als een nieuw landschap beschouwd mag worden. Dit nieuwe 
landschap komt voor in het rijgehucht Koekhoven en in het Geheul. 
Tot slot kan er op gewezen dat er in de gemeente een ruilverkavelingsproject van 
start zal gaan in 2006. Dit project dat een groot gedeelte van de oppervlakte van de 
gemeente bedekt, zal een belangrijke impact hebben op het bestaande landschap. 
Immers, bomenrijen verdwijnen of worden verplaatst, wegen worden verhard, micro-
reliëf wordt geëgaliseerd, valleiprofielen worden heraangelegd, waterlopen worden 
verlegd, de waterhuishouding van het gebied verandert, …. De mate waarin dat 
structuurbepalende kenmerken van het landschap (zoals o.a. kleine landschapsele-
menten, microreliëf, bodemgesteldheid) zullen verdwijnen, zal bepalen of hierdoor 
een nieuw landschap zal ontstaan.  

Openruimtecorridors 
Openruimtecorridors op gemeentelijk niveau komen voor aan de vallei van de Mark 
ter hoogte van Koekhoven en langs de Steenweg op Turnhout tussen de kern van 
Merksplas en het woonpark De Hees.  

Markante terreinovergangen 
In de gemeente Merksplas wordt een markante terreinovergang gevormd tussen het 
landschap van de Strafkolonie en het omliggend gedeelte van de gemeente. Deze 
overgang is op dit ogenblik wel minder uitgesproken dan vroeger aangezien de be-

bouwing in de kern van Merksplas aansluit op dit gebied. De overgang wordt geac-
centueerd door de ringgracht.  
Andere markante terreinovergangen binnen de gemeente zijn deze tussen het land-
bouwgebied en het valleilandschap in de vallei van de Mark. Voornamelijk het bo-
demgebruik met het voorkomen van valleibossen speelt hierin een grote rol, maar 
ook het groter aantal kleine landschapselementen in de valleien accentueren de 
overgang. Op andere plaatsen in de gemeente werden de waterlopen rechtgetrokken 
en verdween de typische vegetatie en het dwarsprofiel van de vallei. Hier komen dus 
geen markante terreinovergangen meer voor. 
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2.4 Bestaande agrarische structuur 
Kaart I 6 : bestaande agrarische structuur 

2.4.1 Definitie 

De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden en bedrijven die 
het duurzaam functioneren van de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is dus 
een ruimtelijk begrip. 

2.4.2 Evolutie 

Het Frankische agrarische systeem (potstalsysteem ) dat gedurende eeuwen stand-
hield zou een belangrijke stempel drukken op het traditionele Kempense landschap. 
Dit landschap was een getrouwe weerspiegeling van het fysisch systeem en ken-
merkte zich door een grote stabiliteit en trage ontwikkeling. Het zou tot de grote land-
hervormingen na de tweede wereldoorlog duren vooraleer er effectief ingegrepen 
werd in de eeuwenoude structuren van het agrarische landschap. 
De bewoning kwam uitsluitend voor op de middelhoge gronden, gegroepeerd in 
dorpen en gehuchten. Rond de oudste van deze nederzettingen bevonden zich de 
open akkergebieden zonder scheidingskanten, de zogenaamde kampen. De wat 
verder afgelegen akkers en weilanden waren alle omzoomd met houtkanten. Meer 
dan de helft van de oppervlakte bestond uit heide, met daarin moerassen en vennen. 
Het areaal bos was eerder beperkt. 
Aan het begin van de 20e eeuw was het patroon van bebouwde zones zeer verge-
lijkbaar met dat van de 18e eeuw. Ook het patroon van kleine akkerpercelen met een 
dicht net van houtkanten was nagenoeg ongewijzigd gebleven. De landbouw werd 
gedomineerd door gemengde gezinsbedrijven. Het vroeger door heide gedomineer-
de landschap was aan het begin van de 20ste eeuw geleidelijk veranderd in een 
landschap met afwisselend naaldbossen en agrarisch gebied. De naaldbossen en de 
nog resterende heiden namen de voor de landbouw minder gunstige gronden in: de 
droogste en natste, moerassige gronden. De voormalige middelhoge heidegronden 
werden vooral naar graasweiden omgezet, terwijl vochtige valleigronden vooral uit 
hooibeemden bleven bestaan. Akkerland bleef overwegen op de plaggenbodems. 
Tussen de grotere kernen waren intussen steenwegen aangelegd. Uit deze periode 
stamt het ontstaan van de grootschalige structuur in de gemeente Merksplas. De late 
ontginning geeft dus een totaal ander landschapsbeeld aan de Noorderkempen in 
vergelijking met de kleinschaligere structuur in de Zuiderkempen. Deze grote blok-

percelen hebben ertoe geleid dat Merksplas op dit ogenblik over een sterke agrari-
sche structuur beschikt.  
De grote omwenteling in de landbouw dateert van na W.O. II. De cultuurtechnische 
revolutie maakte de mens tot een ontregelende factor: elke landbouwtechniek is 
toepasbaar op elk type van grond, bijna ongeacht de natuurlijke omstandigheden. 
Bovendien varieert het gebruik van kavels dikwijls van jaar tot jaar. In de strijd om 
ruimte door bewoning en industrie wordt landbouw vaak verdrongen naar voor land-
bouw minder geschikte gronden. Vandaag zijn de gevolgen van de evoluties in de 
landbouw duidelijk merkbaar. Door indijking en kalibrering werd op vele plaatsen het 
grondwaterpeil verlaagd en konden moerassige gebieden omgezet worden in cul-
tuurgrond. Mechanisatie heeft ertoe geleid dat het coulisselandschap stilaan heeft 
plaats gemaakt voor sterk geüniformeerde landschappen met grote kavels. Het 
grondgebruik van de landbouwgronden werd in hoge mate geïntensiveerd.  
De meest recente evolutie in de veeteelt, die in hoge mate bijdraagt tot de verdere 
verstedelijking van het platteland, is de opgang van de bio-industrie, die het even-
wicht in het landbouwecosysteem doorbroken heeft. Door het loskoppelen van de 
veeteelt van de grond, worden stoffenkringlopen niet langer gesloten en zijn grote 
mestoverschotten ontstaan. De niet door planten opgenomen voedingselementen 
(nutriënten) komen uiteindelijk terecht in het grond- en oppervlaktewater en in niet in 
cultuur gebrachte gronden die grenzen aan akkers. De mestproblematiek bevindt 
zich daarmee in het raakvlak van het ruimtelijke ordenings- en milieubeleid. Een 
andere evolutie die nu nog bezig is, is de planning en de uitvoering van ruilverkave-
lingen in de gemeente die zal onder andere leiden tot een betere schikking van de 
landbouwpercelen, een verharding van bepaalde landbouwwegen en het plaatsen 
van andere functies in het door landbouw gedomineerde gebied. 
Sinds de jaren ’50 is het aantal landbouwbedrijven in Merksplas gedaald. Anno 2000 
telt Merksplas nog 193 bedrijven. De oppervlakte beschikbare cultuurgrond daaren-
tegen is sinds die tijd toegenomen waardoor de landbouwbedrijven een schaalver-
groting hebben gekend. De gemiddelde perceelsgrootte van alle bedrijven schom-
melt nu rond de 15 ha per bedrijf. Traditioneel heeft steeds een groot aandeel cul-
tuurgrond bestaan uit weiden en grasland, sinds de jaren ’70 worden voormalige 
permanente graslanden echter mee ingeschakeld in een teeltrotatie met maïs. Bin-
nen de maïsteelt valt naast de stijgende oppervlakte, eveneens de groei van de kor-
relmaïs op die gebruikt wordt als varkensvoeder.  
In het algemeen zijn de teelten voor dierlijke consumptie in de gemeente Merksplas 
dominant aanwezig, de akkerbouwteelten, voornamelijk (brood)granen en aardappe-
len zijn nog slechts marginaal aanwezig. Opmerkelijk is de stijging van de tuinbouw-
gewassen in de gemeente: hoewel de groenteteelt in open lucht zeer sterk gedaald 
is in de jaren ’90, is er een enorme stijging van fruitteelt en boomkwekerijen. Ook de 



 III Bestaande ruimtelijke structuur 

 2 Bestaande ruimtelijke mesostructuur 

GRS Merksplas IOK plangroep 41 

glasteelt is een expanderende tak in de gemeente, die bovendien zeer gespeciali-
seerd is. Deze teelt is voornamelijk gericht op groenten (tomaten, paprika’s en kom-
kommers), maar ook op fruit (aardbeien) en sierplanten (chrysanten). In de gemeente 
Merksplas zijn enorme bedragen geïnvesteerd in deze landbouwtak gedurende de 
laatste 15 jaren.  
Binnen de veestapel ligt de nadruk op de grondloze veeteelt wat betreft het aantal en 
de inkomsten van de bedrijven. Voor de varkenssector is het aantal bedrijven ge-
daald sinds de jaren ’80, maar tegelijk heeft er zich een enorme intensivering voor-
gedaan waardoor het aantal dieren per bedrijf sterk is toegenomen en in Merksplas 
hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Ook wat betreft de pluimveebedrijven is er 
een intensivering opgetreden en zijn ook grote bedrijven gevormd waarbij vooral 
leghennen en vleeskippen gehouden worden. Op de tweede plaats komt dan de 
grondgebonden rundveesector, met melkvee als hoofdtak, maar waarbij de vleespro-
ductie en het opfokvee toenemen. De toename van de grondloze landbouwsector in 
de gemeente heeft een sterke daling van de algemene grondgebondenheid tot ge-
volg.  
Het aantal arbeidskrachten tewerkgesteld in de landbouw neemt in de gemeente 
Merksplas toe, in tegenstelling tot de trend in Vlaanderen. Daarbij is er een toename 
van het aantal per bedrijf, zelfs tot 2,2 in 1997 (Vlaanderen 1,8). De schaalvergroting 
van de bedrijven weerspiegelt zich dus in de tewerkstelling. Ook het aandeel van 
deze landbouwsector in de totale werkgelegenheid is zeer hoog, nl. 14, 7% t.o.v. 
3,6% in Vlaanderen.  
Op basis van de aangifte die elk bedrijf in de gemeente deed in het jaar 2000 werd 
volgend beeld van de gemeente geschetst. De resultaten worden samengevat in 
Tabel 11.  
Merksplas telt 74,6% professionele, volwaardige bedrijven, 9,8% niet-professionele 
hobbylandbouwers, 7,3% nevenberoepsbedrijven en 8,3% professionele, niet-
volwaardige uitbollende bedrijven. Het aandeel professionele, volwaardige bedrijven 
ligt er dus hoog. Dit wijst op de aanwezigheid van een sterke en leefbare landbouw 
binnen Merksplas.  
De niet-grondgebonden veeteeltbedrijven vormen de grootste groep binnen de land-
bouwbedrijven. Met een vertegenwoordiging van 31% realiseren zij 42,6% van het 
totale BSS (Bruto Standaard Saldo) van de gemeente. Binnen deze groep zijn de 
bedrijven die zich bezighouden met de veredeling van varkens het best vertegen-
woordigd, namelijk 38,3% in het totale BSS van de gemeente. Naast de niet-
grondgebonden veeteelt heeft de grondgebonden veeteelt eveneens een groot aan-
deel: 28,5% van de bedrijven in Merksplas is een grondgebonden veeteeltbedrijf. Zij 
produceren 29% van het totale BSS van de gemeente Merksplas. Tot slot is ook de 

tuinbouwsector goed vertegenwoordigd in Merksplas: 12,4% van de bedrijven in 
Merksplas is een tuinbouwbedrijf en zij vertegenwoordigen 20,7% in het totale BSS.  
Zowel in aantal als in BSS zijn de niet-grondgebonden veeteeltbedrijven dus het 
sterkst aanwezig in Merksplas. Wanneer echter de verdeling van cultuurgronden over 
de verschillende sectoren wordt bekeken, is het duidelijk dat 62,6% van de gronden 
in bezit is van de grondgebonden veeteeltbedrijven. De niet-grondgebonden vee-
teeltbedrijven hebben 19,7% van de cultuurgrond in hun bezit, en de tuinbouwbedrij-
ven zelfs slechts 4,2%.  
Het is opvallend dat er in de gemeente Merksplas geen bedrijven in de akkerbouw-
sector actief zijn. Ook het aandeel van de gemengde bedrijven in het totaal aantal 
bedrijven, evenals in het gemeentelijk BSS, is klein. 
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Tabel 11: landbouwbedrijfstypes in Merksplas 

Bedrijfstype % bedrijven % BSS % cultuurgrond 

niet-professioneel 9,8 0,4 1,9 
Professioneel, volwaardig 74,6 96,2 90,9 
Totaal akkerbouw 0,0 0,0 0,0 
p2.1  tuinbouw open lucht 0,5 0,5 0,1 
p2.2  tuinbouw onder glas 10,9 16,8 3,3 
p2.3  tuinbouw niet-eetbare producten (NET) 1,0 3,4 0,9 
p2  Totaal tuinbouw 12,4 20,7 4,2 
p3  grondgebonden veeteelt 2,1 1,5 4,5 
p3.1 grondgebonden melkvee 20,2 23,0 48,3 
p3.2 grondgebonden vleesvee 0,5 0,5 0,4 
p3.3 grondgebonden opfok 5,7 3,9 9,4 
p3  Totaal grondgebonden veeteelt 28,5 29 62,6 
p4.1 veredeling kippen 4,1 1,8 1,0 
p4.2 veredeling varkens 23,8 38,3 16,8 
p4.3 veredeling mestkalveren 3,1 2,5 1,9 
p4  Totaal grondloze veredeling 31,1 42,6 19,7 
p5  gemengd bedrijf 2,6 4,0 4,3 
Professioneel, niet volwaardig - nevenberoep 7,3 2,4 4,1 
n2.2 tuinbouw 0,5 0,1 0,0 
n3.1 grondgebonden melkvee 1,0 0,2 0,5 
n3.2 grondgebonden vleesvee 0,5 0,2 0,2 
n3.3 grondgebonden opfok 2,1 0,4 1,5 
n4.1 veredeling kippen 1,0 0,2 0,1 
n4.2 veredeling varkens 1,0 0,9 1,0 
n5  gemengd bedrijf 1,0 0,3 0,8 
Professioneel, niet-volwaardig uitbollend 8,3 1,0 3,0 
Bron: NIS landbouwtelling 15 mei 2000 

2.4.3 Elementen van de bestaande agrarische structuur 

De landbouw in de gemeente Merksplas blijkt uit de analyses een zekere ruimtelijke 
differentiatie te vertonen inzake morfologie, bodemgebruik en bedrijfstypologie. Deze 
differentiatie wordt op sommige plaatsen ook zeer duidelijk in het landschapsbeeld 
weerspiegeld. Op basis hiervan kunnen een aantal landbouwkundige eenheden 
afgebakend worden.  

Heikant 
Heikant is gelegen op een droge, zandige donk in het noorden van de gemeente. 
Deze donk is deel van het interfluvium tussen de vallei van de Mark en de vallei van 
de Noordermark. In het noorden helt het gebied af naar de vallei van de Noorder-
mark, in het oosten grenst het aan deze vallei. Het landschap is er relatief gaaf: de 
agrarische bebouwing komt er geconcentreerd voor. De landbouwkavels zijn relatief 
klein met een willekeurige vorm en oriëntatie. Reeds op de Ferrariskaart komt in 
deze eenheid oude ontginningen voor. Tekenen van dit oude landbouwgebruik ko-
men ook terug in de aanwezigheid van plaggenbodems.  
De agrarische eenheid Heikant telt een twaalftal bedrijven die allemaal professioneel 
en volwaardig zijn. 10 van hen zijn grondgebonden veeteeltbedrijven, slechts 2 zijn 
niet-grondgebonden varkensbedrijven. Ondanks de relatief beperkte grootte van 
Heikant vertegenwoordigt deze eenheid 8,3% in het totale BSS van de gemeente 
Merksplas. De teelten die hier voorkomen zijn grasland en maïs.  

Strikken 
De eenheid Strikken bevindt zich in het noordwesten van de gemeenten, ten zuiden 
van de Wortelbaan, ten westen van de Oude Baan en rond de Pampaweg. Deze 
eenheid is een voormalig heidegebied dat nu functioneert als landbouwgebied. Het 
landschap is er hoofdzakelijk open; op sommige plaatsen komen enkele bossen voor 
(naaldhoutaanplanten). De landbouwkavels zijn er meestal groot en rechthoekig, wat 
wijst op een jonge ontginning. Op de Ferrariskaart zijn er ter hoogte van Strikken wel 
enkele oudere ontginningen aangeduid. Voor de rest werd het gebied gekenmerkt 
door heide met verspreide vennen en moerassen.  
In de eenheid Strikken zijn er 22 bedrijven aanwezig. 17 daarvan zijn professionele, 
volwaardige bedrijven, 1 is een landbouwbedrijf in nevenberoep, 2 zijn uitbollende 
bedrijven en 2 zijn hobbylandbouwers. Van de 17 professionele bedrijven zijn er 13 
die zich bezighouden met de kweek van varkens. Van de andere 4 is er 1 een pluim-
veebedrijf, 1 een tuinbouwbedrijf onder glas en 2 zijn grondgebonden veeteeltbedrij-
ven. De uitbollende bedrijven zijn pluimveebedrijven. Deze eenheid wordt dus ge-
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kenmerkt door een hoge graad van niet-grondgebonden veeteelt. Dit uit zich ook in 
het hogere aandeel van deze eenheid in het totaal BSS van de gemeente dan in de 
cultuuroppervlakte en in het hoge percentage grootvee-eenheden. Ook hier zijn maïs 
en grasland de dominante teelten.  

Lipseinde 
Lipseinde is gelegen op het interfluvium tussen de vallei van de Noordermark en de 
vallei van de Mark, ten oosten van Heikant. Aan de randen komt er een helling voor 
naar de vallei van de Noordermark en de depressie van het Moer. Visueel vormt het 
een open landschap met kleinere landbouwkavels van willekeurige vorm en oriënta-
tie. Reeds ten tijde van Ferraris was het gebied in ontginning. Verder kwamen er 
naald- en loofbossen voor, evenals een beperkte hoeveelheid beemden. Bosjes en 
houtkanten kwamen ook nog voor aan het begin van de 20ste eeuw, nu zijn ze 
meestal verdwenen.  
In totaal komen er in deze eenheid 14 bedrijven voor. 11 van deze bedrijven zijn 
professionele, volwaardige bedrijven, 1 is een hobbylandbouwbedrijf en 2 zijn land-
bouwbedrijven in nevenberoep. Het hobbylandbouwbedrijf teelt groenvoedergewas-
sen voor dieren, de 2 nevenberoepsbedrijven zijn beide gemengde bedrijven. Van de 
professionele bedrijven zijn er 6 grondgebonden veeteeltbedrijven, 2 tuinbouwbedrij-
ven onder glas, 1 gemengd bedrijf en 2 niet-grondgebonden veeteeltbedrijven (var-
kens en mestkalveren). Het aandeel in het BSS en in de cultuuroppervlakte komen 
voor deze eenheid vrij goed overeen. Het landbouwgebruik in deze eenheid is iets 
diverser, maar grasland en maïs zijn toch de overheersende teelten 

Hoekeinde 
Hoekeinde vormt een agrarische eenheid aan beide kanten van de Mark, stroomaf-
waarts van de kern Merksplas. Over het algemeen is het landschap open, maar 
langs de vallei van de Mark komen verspreid enkele bospercelen voor. Ook bomen-
rijen doorkruisen de velden, evenals de landbouwstraat Hoekeinde. Op sommige 
plaatsen is het landschap dus halfopen. De landbouwkavels in het gebied zijn groot 
in het noordwesten en eerder klein in het zuidoosten. Van de Ferrariskaart kan afge-
leid worden dat er in deze eenheid reeds aan landbouw gedaan werd. Op de bodem-
kaart vertaalt zich dit in de aanwezigheid van plaggenbodems rond de straat Hoek-
einde.  
In deze agrarische eenheid zijn 30 landbouwbedrijven gelokaliseerd. Het merendeel 
ervan zijn professionele, volwaardige bedrijven (26). Slechts 2 bedrijven hebben 
landbouw in nevenberoep, 1 is een uitbollend, professioneel bedrijf en 1 is een hob-
bylandbouwbedrijf. Ook deze eenheid is vrij heterogeen qua agrarische activiteiten: 
van de professionele bedrijven zijn er 4 tuinbouwbedrijven (3 in serre en 1 in open 

lucht), 9 grondgebonden veeteeltbedrijven, 12 niet-grondgebonden veeteeltbedrijven 
(9 varkens- en 3 pluimveebedrijven) en 1 gemengd bedrijf. Het professioneel, uitbol-
lend bedrijf is een pluimveebedrijf, en de bedrijven in nevenberoep zijn zowel een 
pluimveebedrijf als een tuinbouwbedrijf onder glas. Tot slot heeft de hobbylandbou-
wer andere dieren dan varkens, pluimvee of runderen. De eenheid vertegenwoordigt 
12,6% in het totaal gemeentelijk BSS, waarvan bijna de helft geproduceerd wordt 
door de varkensteelt. Maïs en grasland zijn de grondgebruikers.  

Koekhoven 
Deze eenheid is vrij complex van structuur aangezien het een aaneenschakeling is 
van twee oude landbouwontginningen, dwars over de valleien van de Mark en de 
Biezenloop. De oude landbouwontginningen Koekhoven en het Geheul worden nu 
nog gekenmerkt door eerder kleine percelen met een willekeurige oriëntatie. Het 
gebied er tussenin wordt gekenmerkt door grotere percelen. Oorspronkelijk vormde 
het een open landschap, maar door de ontwikkeling van een landbouwstraat die het 
geheel doorkruist kan nu gesproken worden van een halfopen landschap. De eerste 
sporen van agrarische activiteiten dateren al van de Romeinse periode, maar ook 
prehistorische vondsten werden teruggevonden. De bebouwingsconcentraties date-
ren van de Frankische tijd.  
Op de Ferrariskaart is het gebied rond de nederzettingen ingenomen door heide met 
verspreid liggende vennen en moerassen. Later werd een deel van deze heide be-
plant met naaldhout en een deel ontgonnen als landbouwgebied. Na 1933 werd het 
grootste deel van deze naaldhoutaanplanten omgevormd tot landbouwgebied. De 
nederzetting rond de straat Koekhoven ontstond aan het begin van de 20ste eeuw.  
Op dit ogenblik zijn er 69 agrarische bedrijven gelegen in deze eenheid. 54 van deze 
bedrijven zijn professionele, volwaardige landbouwbedrijven. 6 bedrijven zijn profes-
sioneel, maar uitbollend. Verder zijn er 2 bedrijven met landbouw als nevenberoep 
en 7 hobbylandbouwbedrijven. Deze eenheid wordt gekenmerkt door een intensieve 
landbouw. Van de volwaardig, professionele bedrijven zijn er 25 niet-grondgebonden 
veeteeltbedrijven (18 varkens, 5 mestkalveren en 2 pluimvee) en 13 tuinbouwbedrij-
ven. Opvallend hierbij is dat 99% van het BSS dat deze eenheid levert afkomstig is 
van tuinbouw onder glas. Dit hoge aandeel glastuinbouw samen met het hoge aan-
deel van de tuinbouw in het totale BSS van deze eenheid wijzen erop dat de tuin-
bouw onder glas in deze agrarische eenheid zeer dynamisch is.  
Verder zijn er in deze eenheid nog 15 grondgebonden veeteeltbedrijven en 1 ge-
mengd bedrijf die professioneel en volwaardig zijn. De 2 bedrijven met landbouw in 
nevenberoep zijn beide grondgebonden veeteeltbedrijven. Van de 6 uitbollende be-
drijven zijn er 3 grondgebonden veeteeltbedrijven, 2 pluimveebedrijven en 1 bedrijf 
met andere dieren. Tot slot behoren 4 grondgebonden veeteeltbedrijven, 1 akker-
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bouwbedrijf en 2 bedrijven met andere dieren tot de groep van de hobbylandbou-
wers.  
Grasland en maïs tekenen ook in deze eenheid het landschapsbeeld, tezamen met 
een aantal andere teelten. Ook de bebouwing maakt deel uit van het landschap, 
zeker rond Koekhoven.  
Dat de landbouw in deze eenheid structureel sterk en dynamisch is uit zich in het 
hoge aandeel in het BSS van de gehele gemeente Merksplas, namelijk 42,1%. De 
varkens- en tuinbouwsector leveren hiervan het grootste deel. 

Strafkolonie 
Deze eenheid ligt ten zuiden van de vallei van de Mark en vormt een open tot geslo-
ten landschap: weiden en akkers worden omgeven door bomen en sommige perce-
len worden ingenomen door bos. De landbouwkavels zijn regelmatig gerangschikt en 
vierkant van vorm. In het noorden en zuiden grenst deze agrarische eenheid aan 
grotere bosgehelen. Aan het einde van de 18de eeuw was deze eenheid een heide-
gebied met moerassen en enkele grote plassen. In het begin van de 19de eeuw werd 
er een bedelaarshuis gebouwd en uiteindelijk evolueerde deze eenheid tot een straf-
inrichting. De gebouwen hiervoor staan centraal in deze eenheid ingeplant en som-
mige van hen zijn beschermd. Ook het landschap rondom de Strafinrichting werd 
beschermd.  
In deze eenheid is geen enkele landbouwzetel gelegen. Het landbouwgebruik in het 
gebied is voornamelijk maïs en grasland, maar ten zuiden van de steenweg naar 
Rijkevorsel zijn er ook verschillende percelen door boomkwekerijen ingenomen.  

Merksplas-centrum 
De eenheid Merksplas-centrum is gesitueerd rond de huidige kern van de gemeente 
Merksplas. De bebouwingsconcentratie dateert van de tijd van de Franken en is in 
feite een aaneenschakeling van verschillende gehuchten. Het landschap is er half-
open tot gesloten door de bebouwing. De landbouwkavels zijn eerder klein en wille-
keurig van oriëntatie. Op de kaart van Ferraris vond het gehucht Merksplas reeds 
aansluiting bij enkele omgevende gehuchten. Voor de rest wordt het gebied geken-
merkt door landbouwgronden, beemden en enkele verspreid liggende loofbosjes. Na 
WOII werden de bestaande kernen uitgebreid op de plaggenbodems rond de oor-
spronkelijke gehuchten.  
In totaal komen er in deze eenheid 22 landbouwbedrijven voor. Slechts 5 daarvan 
zijn volwaardig, professionele bedrijven (4 grondgebonden veeteeltbedrijven, 1 var-
kenskwekerij). Verder komen er 7 hobbylandbouwers voor die zich voornamelijk 
bezighouden met grondgebonden veeteelt en niet-grondgebonden pluimveeverede-
ling. De 6 uitbollende bedrijven hebben diverse activiteiten: grondgebonden veeteelt, 

groenvoederteelt, tuinbouw of gemengd. Tot slot zijn er van de 4 nevenberoepsbe-
drijven 3 die gespecialiseerd zijn in grondgebonden veeteelt en 1 dat varkens 
kweekt. 

Goor-Wolfsputten 
De eenheid Goor-Wolfsputten is gelegen in het zuiden van de gemeente Merksplas 
en ligt op de noordelijke flank van de cuesta van de Noorderkempen. Grotere en 
kleinere kavels wisselen elkaar af. Het landschap is er over het algemeen open, op 
sommige plaatsen is het halfopen door de aanwezigheid van bebouwing en bomen-
rijen. Op de Ferrariskaart is het gebied aangeduid als heidegebied met moerassen. 
De landbouwontginning Wolfsputten bestond toen al, evenals enkele kleinere ontgin-
ningen rond de Meienboshoeve en de Boensberghoeve. Later werd het gebied ont-
gonnen tot landbouwgebied met verspreid liggende naaldhoutaanplanten en hout-
kanten. Deze naaldhoutaanplanten werden nog later omgevormd tot landbouwgron-
den.  
In de agrarische eenheid Goor-Wolfsputten liggen er verspreid 23 landbouwbedrijven 
waarvan er 19 professioneel en volwaardig zijn. Van de overige bedrijven is er 1 
bedrijf professioneel maar uitbollend, 1 hobbylandbouwbedrijf en zijn er 2 bedrijven 
met landbouw in nevenberoep. De agrarische activiteiten in deze eenheid zijn zeer 
divers. Van de 19 professionele bedrijven zijn er 4 tuinbouwbedrijven (2 onder glas, 2 
niet eetbare producten), 9 grondgebonden veeteeltbedrijven, 4 niet-grondgebonden 
veeteeltbedrijven (2 varkens, 2 pluimvee) en 2 gemengde bedrijven. Zowel het hob-
bylandbouwbedrijf als het uitbollende bedrijf zijn grondgebonden veeteeltbedrijven. 
De bedrijven in nevenberoep zijn enerzijds een grondgebonden veeteeltbedrijf en 
anderzijds een niet-grondgebonden pluimveebedrijf. Deze eenheid is vrij dynamisch 
en haalt een hoog percentage van zijn BSS uit de tuinbouwsector. In tegenstelling tot 
de meeste andere agrarische eenheden wordt hier het grootste aandeel van de tuin-
bouwsector in open lucht gerealiseerd. Gezien het diverse karakter van de verschil-
lende bedrijven, is ook het landgebruik vrij divers, hoewel grasland nog zeer sterk 
overheerst. Daarnaast komen maïs, boomkwekerij en sierteelt, groenteteelt, … voor.  

Nonnenmoer-Zandvenheide 
Tot deze eenheid behoort het oostelijk deel van de gemeente Merksplas, met uitzon-
dering van enkele landbouwbedrijven die bij de eenheid Lipseinde gerekend worden. 
Deze eenheid bestaat voor een groot gedeelte uit natuurgebieden volgens het ge-
westplan. Zowel qua reliëf als qua bodemgebruik is deze eenheid vrij divers. In het 
noorden vinden we een valleibos terug langsheen de Noordermark en in de depres-
sie van het Moer, alsook grasland. Ten zuiden van de Steenweg op Weelde komt 
loofbos voor, tezamen met enkele percelen naaldbos. Verder komen er nog kleine 
heidegebieden voor. Op de Ferrariskaart is er langs de vallei van de Noordermark 
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een relatief brede strook beemden terug te vinden. Verder ging het over in moeras-
sen en heide. Ook ten zuiden van de Steenweg op Weelde kwam er heide voor met 
verspreid liggende vennen en moerassen.  
Aangezien er geen bedrijfszetels gelegen zijn in deze eenheid, is de economische 
waarde van deze eenheid 0% van het BSS van de gemeente Merksplas. Voor de 
landbouwteelten zijn grasland en maïs dominant aanwezig.  

2.5 Bestaande nederzettingsstructuur 
Kaart I 7: bestaande nederzettingsstructuur 

2.5.1 Definitie 

De nederzettingsstructuur focust op de organisatie van de bebouwde ruimte en de 
invloed ervan op het landschap. De nederzettingsstructuur bestaat uit het samen-
hangend geheel van gehuchten, dorpen, linten en verspreide bebouwing in de open 
ruimte. Onder bebouwing worden zowel woningen, bedrijfs- of industriële gebouwen, 
recreatieve en toeristische bebouwing als bebouwing voor gemeenschaps- en nuts-
voorzieningen begrepen. 

2.5.2 Evolutie 

In de 18e eeuw (Ferrariskaart) bestond het traditionele bebouwingspatroon uit een 
klein dorp (Mercxplas), dat in het oosten, zuiden en westen werd omzoomd door een 
aantal kleine gehuchten (Opstal, Deklyrydt, Leest, Heyseendt, Molesy). Ten noord-
westen van Mercxplas strekte zich een lintvormig patroon van bebouwing uit met de 
gehuchten Hofendt en Hoeyhoocken. In het noorden van de gemeente kwamen 
verspreid de gehuchten Heykant, Endepoel, Stricken, De Bossen, Lipsent en Geheul 
voor. Ten slotte situeerde zich ten oosten van het dorp Mercxplas een diffuus patroon 
van landbouwnederzettingen (Koeyhoven). 
Deze traditionele nederzettingen hebben zich veelal in een logisch patroon geënt op 
het fysisch systeem m.n. op de drogere ruggen tussen het rivierennet en de vochtige 
depressies. Het kleinschalige karakter van de hogere, drogere ruggen in het kwelge-
bied van de Mark en bijrivieren resulteert in een vrij fragmentarisch traditioneel be-
bouwingspatroon. 
Bebouwingsuitbreidingen bleven relatief beperkt tot de jaren ’60. Toch leidden zij al 
tot een verlinting van het oorspronkelijke dorp Mercxplas met de omliggende gehuch-
ten. Vanaf de jaren ‘60 is er een bebouwingsexplosie tot stand gekomen.  

Het traditionele bebouwingsweefsel breidde de laatste decennia het sterkste uit ten 
noordwesten van de kern Merksplas langs de Steenweg op Hoogstraten. Hier is het 
aanbod aan hoger gelegen, droge gronden in de nabijheid van de Merksplas-
centrum het grootst. De uitwaaiering van bebouwing in de andere (stroomopwaartse) 
richtingen is beperkter gebleven.  
Naast de uitbreidingen van de traditionele nederzettingstructuur werd de woonwijk 
De Hees-Wolfstraat ingeplant. Dit verkaveld bos is decentraal gelegen t.o.v. de 
dorpskern Merksplas en een voorzieningenniveau is afwezig. 

2.5.3 Elementen van de bestaande nederzettingsstructuur 

De voorgaande evolutie heeft geleid tot een aantal typische nederzettingselementen 
in Merksplas:  

Dorpskern 
De langgerekte dorpskern van Merksplas is vrij goed als geïsoleerd element in de 
open ruimte bewaard gebleven. De uitwaaiering ervan vond vooral plaats in de rich-
ting van de N124. Ten noorden van deze N-weg is de bebouwing beperkt. Het kern-
bebouwingsweefsel vertoont verschillende ‘open vlekken’ die deels in het woonge-
bied, deels in het woonuitbreidingsgebied zijn gelegen. Daarnaast wisselen sociale 
woonwijken met relatief hoge dichtheid en verkavelingen met grote percelen elkaar 
af. De bevolking van de gemeente Merksplas woont bijna uitsluitend in én in de on-
middellijke nabijheid van de dorpskern. 

De dorpskern Merksplas heeft een basisuitrustingsniveau dat hoofdzakelijk lokaal 
(gemeentelijk) georiënteerd is. De kleinhandelsactiviteiten en publieke diensten con-
centreren zich bijna allemaal in het dorpscentrum m.n. langs de Leopoldstraat, Markt 
en Kerkstraat. In het centrum van Merksplas zijn 3 kleuter- en lagere scholen gele-
gen. Merksplas is voor aanvullende diensten en onderwijs vooral gericht op Turnhout 
en Hoogstraten. 

Verkaveld bos 
De op het gewestplan als ‘woonpark’ ingekleurde woonwijk De Hees behoort tot deze 
categorie. De woonwijk is geheel gescheiden van de dorpskern ingeplant. Tussen de 
oostzijde van de kern en de wijk bevindt zich een landbouwgebied. Deze wijk ken-
merkt zich door haar afgelegen ligging ten opzichte van de dagelijkse voorzieningen 
en de lage bebouwingsdichtheid. Via een BPA werd de wijk in 1990 met enkele ka-
vels uitgebreid. 
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Tussen de Steenweg op Hoogstraten en de Veldenbergstraat bevindt zich aanslui-
tend op de dorpskern nog een tweede verkaveld bos. Dezelfde ruimtelijke kenmerken 
als hierboven zijn aan te geven. 

Lintbebouwing 
De impact van woonlinten is eerder beperkt in de gemeente Merksplas. Deze lintbe-
bouwing heeft vaak een historische aanzet die via het gewestplan en de opvulregel 
juridisch in de hand werd gewerkt. De woonlinten komen vooral voor als uitlopers van 
gehuchten en kernbebouwing langs invalswegen m.n. de Steenwegen op Turnhout 
en op Beerse. Er komt een beperkte verweving van functies voor. Door de lage den-
siteit van deze lintbebouwing blijven de doorzichten naar het achtergelegen open 
landschap vrij goed bewaard. Langs de Heidestraat is op het gewestplan een lineair 
woongebied opgetekend aansluitend op de dorpskern. T.h.v. Goordijk sluit dit woon-
lint aan op een decentraal gelegen woonwijk die in het westen grenst aan het domein 
van de strafkolonie. 
Langs de Steenweg op Rijkevorsel komt een lint van losstaande en gekoppelde 
woningen voor die oorspronkelijk geheel waren bestemd voor het personeel van de 
Kolonie. Het historische karakter van de woningen en de integratie in het groen resul-
teert in een ruimtelijk waardevol bebouwingspatroon. Verder in de richting van Rijke-
vorsel sluit het bebouwingslint aan op een woonwijk ten noorden van de weg met 
dezelfde bouwtypologie, geïntegreerd in het drevenlandschap van de Kolonie. 
In het gebied ten noorden van de N124 komt er langs Hoekeinde, Koekhoven-
Geheul, Lipseinde en in beperkte mate in Heikant een diffuus lintbebouwingspatroon 
voor, nagenoeg geheel bestaande uit agrarische bedrijven. Dit zijn agrarische linten 
die wederom een historische aanzet hebben en vooral de laatste decennia uitwaai-
erden. Grootschalige boerderijen, stallen en serres belemmeren op vele plaatsen het 
wijds uitzicht over de open ruimte. In het zuiden van de gemeente komen agrarische 
linten voor langs de Steenweg op Beerse nabij de gemeentegrens en (aansluitend op 
de kern) langs Heiseneinde-Goordijkstraat.  

Grootschalig gebouwencomplex 
Ten westen van de dorpskern Merksplas bevindt zich de strafinrichting Kolonie, an-
nex centrum voor illegalen. Het gebouwencomplex is centraal ingeplant op een raster 
van lanen. Het geheel wordt grotendeels omzoomd door een sloot. In de instelling 
zijn 670 personen geïnterneerd, 420 personen zijn er tewerkgesteld (bewakers, be-
geleiders,…). Langs de Steenweg op Rijkevorsel die het domein doorkruist zijn oor-
spronkelijke personeelswoningen gelegen. Momenteel zijn de woningen in eigendom 
van de Bouwmaatschappij Noorderkempen en worden ze deels bewoond door be-
wakingspersoneel, deels door particulieren. Even ten noorden van het gebouwen-

complex Kolonie bevindt er zich een monostortplaats voor waterzuiveringsslib af-
komstig van de drinkwaterproductie.  

Verspreide bebouwing 
De verspreide bebouwing is structuurloos uitgezaaid en bestaat uit een verweving 
van landbouwbedrijven, kleine en grote bedrijfsgebouwen, geïsoleerde woningen en 
concentraties van weekendhuisjes. In een aantal gevallen heeft de verspreide be-
bouwing een historische aanzet. De verspreide bebouwing komt het meest voor in de 
open ruimte ten noorden van de N124.  
Temidden van het gebied ten noorden van de N124 komen de gebouwen van het 
medisch-pedagogisch Instituut Zwart Goor voor. Het domein Zwart Goor wordt in het 
noorden geflankeerd door een klein bedrijventerrein met 1 bedrijfsvestiging.  
Een deel van de verspreide bebouwing bestaat uit zonevreemde woningen. Op basis 
van de kadscan van 2001 werd een eerste schatting gemaakt van de zonevreemde, 
residentiële bebouwing in de gemeente Merksplas, rekening houdend met de inven-
taris van de niet-vervallen, goedgekeurde verkavelingen, de inventaris van de week-
endverblijven en de actieve landbouwbedrijven. 

Tabel 12: voorlopige weergave van zonevreemde woningen naar aantal en 
gewestplanbestemming 

gewestplanbestemming aantal Relatief 
aandeel 

Agrarisch gebied 179 51 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 63 18 
Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 97 28 
Natuurgebied 4 1 
Bosgebied 6 2 
Totaal: 349 100% 
   
Woonuitbreidingsgebied  32  
 
Uit de analyse blijkt dat er rond Koekhoven, Hoekeinde en Lipseinde behoorlijk wat 
zonevreemde woningen aanwezig zijn. Dit heeft uiteraard te maken met het histori-
sche karakter van deze gehuchten. Ook in het gebied van de kolonie komen er heel 
wat voor. Deze woningen waren echter gebonden aan de functie van de kolonie, 
maar worden momenteel door de bouwmaatschappij de Noorderkempen in erfpacht 
gegeven aan particulieren en cipiers. Ook langs de verschillende invalswegen komen 
zonevreemde woningen voor.  
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2.6 Bestaande ruimtelijk economische structuur 
Kaart I 8 : bestaande ruimtelijk economische structuur 

2.6.1 Definitie 

Met de ruimtelijk economische structuur wordt gefocust op de ruimtelijke impact van 
het functioneren van het economisch weefsel. We beperken ons tot de ruimtelijke 
analyse van de non-agrarische bedrijvigheid en handel. Omwille van hun specifieke 
ruimtelijke impact worden landbouw, toerisme en recreatie afzonderlijk behandeld. 

2.6.2 Elementen van de bestaande ruimtelijk economische 
structuur 

De volgende elementen kunnen binnen de ruimtelijk economische structuur van 
Merksplas onderscheiden worden: bedrijventerreinen, verweven bedrijven en dien-
sten (waaronder handel) in de woonzone én verspreid liggende bedrijven en diensten 
in de open ruimte. 

Bedrijventerreinen 
De gemeente telt 5 zones voor ambachtelijke bedrijven. 4 hiervan zijn zeer klein. 
Het bedrijventerrein Slagmolen bevindt zich langs de Steenweg op Hoogstraten. Dit 
ca 4 ha grote terrein is ingevuld met KMO’s. Via het BPA Slagmolen uit ’86 werd het 
bedrijventerrein met 2 percelen vergroot om in de uitbreiding van het toenmalige 
confectiebedrijf te voorzien. 
De gemeentelijke werkplaats op het bedrijventerrein Melkerij langs de steenweg op 
Hoogstraten staat leeg na verhuis van de gemeentelijke activiteiten naar de KMO-
zone Veldenberg. Het 0,4 ha grote terrein sluit aan bij de dorpskern. 
Het 0,9 ha grote bedrijventerrein langs de Steenweg op Beerse is volledig ingevuld 
met 1 bedrijfsvestiging (stockage en handel van brandstoffen). 
Langs de Steenweg op Weelde t.h.v. het domein Zwart Goor is afgelegen en temid-
den van het buitengebied een bedrijventerrein van 2 ha ingeplant. Een naastliggend 
grondwerkbedrijf is bezig met de herlokalisatie van haar huidige vestiging naar deze 
site. 
Het grootste bedrijventerrein in de gemeente m.n. Veldenberg omvat 24,9 ha en is 
nagenoeg volledig bezet. Het is ingeplant aansluitend op de dorpskern Merksplas en 
ligt ingeklemd tussen camping Molenzijdse Heide, Vaartstraat, Veldenbergstraat en 

de ringvaart rond de strafkolonie. Het gebied wordt vanaf de N124 ontsloten via de 
Veldenberg-Vaartstraat en vanaf de N131 via de Vaartstraat. De bewegwijzering 
naar het bedrijventerrein is beperkt. Naast enkele handelsactiviteiten is het terrein 
overwegend ingevuld met eerder lokale bedrijven. De gemeentelijke werkplaats is 
verhuisd naar deze KMO-zone. Terwijl vooraan op het bedrijventerrein een KMO-
complex voorkomt en een vrij dicht bebouwingspatroon vertonen de achterste perce-
len (langs de Veldenbergstraat) eerder het bebouwingsprofiel van de tegenoverlig-
gende villawijk. De ontsluiting van het bedrijventerrein legt verkeersdruk op de woon-
omgeving. 

Tabel 13: Tewerkstelling en bedrijven op AZ Veldenberg 

Tewerkstelling 238  
Aantal bedrijven 59  
 Aantal grote ondernemingen 0 0,0 % 
 Aantal middelgrote ondernemingen 0 0,0 % 
 Aantal sterke sectoren 10 16,9 % 
 Aantal kleinhandelszaken 9 15,3 % 
 Aantal groothandelszaken 8 13,6 % 

Bron:  Website GOM Antwerpen en NBB (november 2004) 

Verweven bedrijven en diensten in de kern 
Ter hoogte van het dorpscentrum of de Leopoldstraat-Kerkplein-Markt komt een 
concentratie van eerder lokaal georiënteerde kleinhandelsactiviteiten en gemeentelij-
ke diensten voor. Naast basisgoederen kan men hier ook terecht voor shopping- en 
specialitygoederen (kleding, schoenen, interieurbenodigdheden, fietsen, …). Er zijn 
ook enkele banken aanwezig en twee kleine supermarkten. 
In het noorden van de dorpskern, meer bepaald in de woonzone begrensd door 
Kerkstraat, Kernlindendijk en Looiweg komt een historisch gegroeid carrosseriebedrijf 
voor.  
Daarnaast komt in zeer beperkte mate een verweving van economische activiteiten 
in het woongebied voor. D.w.z. dat slechts hier een daar 1 à 2 bedrijfs- of handelsac-
tiviteiten per straat voorkomen. Op de invalswegen komen aan de rand van de kern 
enkele grootschaligere en moeilijker verweefbare handelsactiviteiten voor. Het betreft 
o.a. 2 autohandels langs de steenweg op Turnhout, een autohandel langs Molenzij-
de, een benzinestation aan het begin van de steenweg op Weelde…  

Verspreide bedrijven en diensten 
Alle (non-agrarische) bedrijven en diensten die buiten de dorpskern en bedrijventer-
reinen zijn gelegen vallen hieronder. Ten zuiden van de kern komt een vrij grootscha-
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lig en regionaal georiënteerd tuincenter voor in de open ruimte. Aan de gemeente-
grens met Beerse (en grensoverschrijdend) komt in een bos een vrij grootschalig 
ontginningsgebied annex IOK-stortplaats-containerpark-composteringsinstallatie 
voor.  
Het gebouwencomplex van de strafinrichting Kolonie in het zuidwesten van de ge-
meente bevat werkplaatsen waar door de geïnterneerden o.a. houten paletten wor-
den gemaakt. Anderzijds is de Kolonie met 420 werknemers de grootste werkgever 
in de gemeente (bewakingspersoneel,…).  
In totaal komen er 44 zonevreemde bedrijven voor. Tabel 14 geeft een overzicht van 
de gewestplanbestemming.  

Tabel 14: voorlopige weergave van zonevreemde bedrijven naar aantal en ge-
westplanbestemming 

Gewestplanbestemming Aantal Relatief aandeel (%) 
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut 

3 6,8 

Gebied voor dagrecreatie 2 4,5 
Agrarische gebieden 31 70,5 
Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 8 18,2 
Totaal 44 100  
Bron: gemeentelijke diensten 

2.7 Bestaande verkeers- en vervoerstructuur 
Kaart I 9 : bestaande verkeers – en vervoersstructuur 

Kaart I 10 : bestaande functionele en recreatieve fietsvoorzieningen 

2.7.1 Definitie 

De verkeers- en vervoersstructuur wordt bepaald door het geheel van verkeersinfra-
structuren bedoeld voor het vervoer van mensen, goederen en berichten en/of de 
samenhang van deze infrastructuren. Het structurerend karakter ervan wordt bepaald 
door de morfologische impact (o.a. begrenzingen, door- en versnijdingen), door het 
aantrekken en ondersteunen van economische activiteiten en het genereren van 
personen- en/of goederenmobiliteit. 

2.7.2 Elementen van de bestaande verkeers- en vervoersstruc-
tuur 

De verkeers- en vervoerstructuur kan in de gemeente Merksplas worden onderver-
deeld in wegentrajecten (die elk verschillende functies opnemen) en busvervoertra-
jecten.  
Bij de beschrijving van de verkeers- en vervoersstructuur is er gebruik gemaakt van 
het mobiliteitsplan dat door de gemeente werd opgemaakt.  

Wegentrajecten 
De gewestwegen N124, N131 en N132 zijn trajecten die Merksplas verbinden met 
haar buurgemeenten en een aansluiting mogelijk maken op het regionale en hoofd-
wegennet. De N124 zorgt voor een verbinding met Turnhout in het zuidoosten en 
met Hoogstraten via Wortel in het noordwesten. In feite heeft de N124 een verbin-
dingsfunctie op regionaal niveau. De N132 loopt zuidwaarts naar Beerse en vandaar 
verder zuidwaarts naar het afrittencomplex 22 van de E34 Antwerpen-Eindhoven. 
Ten noorden van de kern van Merksplas loopt deze gewestweg verder richting Weel-
de, tussenin de N119 richting Baarle-Hertog kruisend. De N131 verbindt Merksplas 
met Rijkevorsel. Deze laatste gewestwegen zijn verbindingswegen op intergemeen-
telijk niveau.  
De gemeentewegen die een verzamelfunctie opnemen zijn de straat Koekhoven-
Geheul en verder noordwaarts Lipseinde, tussen de N124 Merksplas-Turnhout en 
Baarle-Hertog. Ook de Moerstraat in het zuiden van de gemeente is een belangrijke 
gemeenteweg die zorgt voor de ontsluiting van het containerpark - composteringsin-
stallatie op de grens met Beerse. KMO-zone Veldenbergstraat wordt ontsloten via de 
Vaartstraat-Pannenhuisstraat.  
Het overige wegennet voorziet in wijkontsluiting of lokale erfontsluiting.  
Betreffende de fietsvoorzieningen langs de wegentrajecten kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen aanliggende fietspaden, aanliggende verhoogde fietspaden 
en vrijliggende fietspaden. Langsheen de gewestwegen komen aanliggende fietspa-
den voor, met uitzondering van de N124 waar een vrijliggend fietspad voorkomt. 
Daarnaast zijn er binnen de kern van Merksplas en ten oosten van ‘De Hees’ een 
drietal fietsverbindingen waar geen autoverkeer is toegelaten. Andere wegen in de 
gemeente beschikken niet over een fietspad. Langsheen sommige van deze wegen 
worden wel recreatieve fietsroutes geleid.  

Busvervoertrajecten 
Het openbaar busvervoer in Merksplas wordt georganiseerd door de Lijn Antwerpen. 
De bestaande busvervoertrajecten zijn van bovengemeentelijk belang en worden 
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gevormd door 3 stamlijnen: lijn 430 (Turnhout – Meerseldreef) – 432 (Turnhout – 
Rijkevorsel) – 434 (Turnhout – Hoogstraten).  Lijn 430 heeft een uurfrequentie, be-
halve op zondag (2 uur). Lijn 432 heeft altijd een uurfrequentie. En lijn 434 rijdt enkel 
op spitsuren tijdens de week. Lijnen 430 en 434 rijden bovendien soms door het 
domein van de kolonie. In het noorden van de gemeente loopt buslijn 455 over het 
grondgebied van Merksplas. Deze loopt van Arendonk Scholen over Weelde naar 
Zondereigen. De frequentie van deze lijn is zeer gering.  
Ook een belbus bedient de gemeente tussen Merksplas, Baarle en Ravels.  

2.8 Bestaande toeristisch-recreatieve structuur 
Kaart I 11 : bestaande toeristisch-recreatieve structuur 

2.8.1 Definitie 

De ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur wordt gevormd door de toeristisch-
recreatieve voorzieningen en activiteiten en hun samenhang. Toerisme bevat het 
geheel van interrelaties en verschijnselen die verband houden met de verplaatsing 
naar en het tijdelijke verblijf van mensen in een niet alledaagse omgeving. Recreatie 
is het geheel van handelingen die gebeuren in de vrije tijd en primair gericht zijn op 
de fysieke (spel, sport, …) en geestelijke (cultuur, hobby, …) ontspanning.  

2.8.2 Evolutie 

Terwijl het verenigingsleven van oudsher een maatschappelijke verankering kent, zijn 
toerisme en recreatie eerder jonge gebruiksfuncties van het landelijke gebied. Met 
het toenemen van de welvaart, de vrije tijd en de mobiliteit zijn ze een steeds belang-
rijkere plaats gaan innemen.  
Na de tweede wereldoorlog zijn de rust, de bossen en de kanalen van de Kempen 
een belangrijke aantrekkingskracht gaan uitoefenen op de stedeling. Getuige daar-
van zijn onder andere de weekendverblijven in tal van bos- en valleigebieden. De 
jongste decennia heeft met de toenemende mobiliteit het dagtoerisme een sterke 
groei gekend, terwijl de bloei van het verblijfstoerisme en de tweede verblijven zijn 
hoogtepunt voorbij is. Er is een verschuiving opgetreden waarbij sportverenigingen 
een steeds belangrijkere plaats zijn gaan innemen. Ruimtelijk vertaalt dit zich in een 
groeiende ruimtebehoefte vanwege specifieke infrastructuurbehoeften.  

2.8.3 Elementen van de bestaande toeristisch-recreatieve 
structuur 

De volgende elementen kunnen binnen de toeristisch-recreatieve structuur van de 
gemeente Merksplas onderscheiden worden: voorzieningen voor de jeugd, sport-
voorzieningen, socioculturele voorzieningen, toeristisch-recreatieve trekpleisters, 
verblijfsrecreatieve infrastructuur, voorzieningen voor wandelaars-fietsers-ruiters en 
horeca.  

Voorzieningen voor de jeugd 
Met voorzieningen voor de jeugd worden zowel de infrastructuur van de jeugdbewe-
gingen bedoeld als de openbare speelmogelijkheden. De jeugdwerking kent traditio-
neel een sterke parochiale verankering. De voorzieningen voor de jeugd situeren 
zich dan ook volledig binnen het woonweefsel (Tabel 15). De werking van een jeugd-
vereniging staat of valt met de beschikking over een vaste locatie waar de activiteiten 
veilig kunnen plaatsvinden (zowel intern (veilige speeltuigen, …) als extern (ver-
keersveiligheid, …)). 

Tabel 15: Infrastructuur voor jeugdwerking in Merksplas 

Jeugdwerking Infrastructuur Adres Gewestplanzo-
nering 

    
Jeugdhuis Zigzag Jeugdhuis Zigzag Kloosterstraat 7 Woongebied 
Chiromeisjes Jeugdcentrum Spelewei Schutterhofstraat 29 Woongebied 
Chirojongens Jeugdcentrum Spelewei Schutterhofstraat 29 Woongebied 
KLJ Jeugdcentrum Spelewei Schutterhofstraat 29 Woongebied 
Plus 13 Jeugdcentrum Spelewei Schutterhofstraat 29 Woongebied 
Zangkoor Cantabile Zaal gemeenteschool Markt 17 Woongebied 

Bron: Inventarisatie op basis van de enquête (zomer 2002), Gemeentelijke Diensten Merksplas 

Naast gebouwen en lokalen maken jeugdbewegingen ook vaak gebruik van openba-
re ruimten (braakliggende terreinen, bossen, speelpleinen, …) voor sport en spel. 
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Tabel 16: Overzicht van de openbare speelpleinen 

Naam Gewestplanzonering 
  
Driezen Blazoen Woonuitbreidingsgebied 
Driezen Binnenplein Woonuitbreidingsgebied 
Driezen Zitplein Woonuitbreidingsgebied 
Hoek Boogstraat - Sebastiaanstraat Woonuitbreidingsgebied 
Ploeg / Visser Woongebied 
Stoop Woongebied 
Den Heerd Binnenplein Woonuitbreidingsgebied 
Den Heerd Groot Woonuitbreidingsgebied 
Schuivenoord Hoek Woonuitbreidingsgebied 
Schuivenoord Binnenplein Woonuitbreidingsgebied 
Spelewei Woongebied 
Tenierswijk Woonuitbreidingsgebied 

Bron: Gemeentelijke inventarisatie  

Sportvoorzieningen 
Met sportvoorzieningen wordt de specifieke infrastructuur bedoeld die voornamelijk 
door de sportverenigingen, maar ook door particulieren gebruikt wordt ter beoefening 
van uiteenlopende sporten. De sportvoorzieningen in Merksplas richten zich voorna-
melijk op het lokale niveau. De meeste sportvoorzieningen zijn gelegen in of aanslui-
tend op de kern van Merksplas. Ook in De Hees komen sportterreinen voor. Deze 
voorzieningen zijn allen centrumondersteunend en goed bereikbaar vanuit het 
woonweefsel waarop ze gericht zijn en waaruit de grootste groep gebruikers afkom-
stig is.  
Een aantal, frequent bezochte, sportvoorzieningen zijn in eigendom van de gemeen-
te. Enkele sportclubs (zoals de hondenclub en de trouwtrekkers) beschikken over 
eigen, beperkte voorzieningen op gemeentelijke gronden. Daarnaast zijn er vereni-
gingen die zelf eigenaar zijn van de infrastructuur, terwijl andere gebruik maken van 
voorzieningen die in eigendom zijn van derden (privé-personen, kerkfabriek, …).  Het 
verhuren van de eigen infrastructuur (aan andere verenigingen, voor het organiseren 
van feestjes, …) kan een financiële tegemoetkoming betekenen voor gedane of ge-
plande investeringen (verbetering van de beschikbare sportinfrastructuur, aankoop 
uitrusting, renovatie, …). 
Tabel 17 geeft een overzicht van de voornaamste sportvoorzieningen in Merksplas.   

Tabel 17: Overzicht van de voornaamste sportinfrastructuur 

Naam Locatie Functie Gewestplanzonering 
Gemeentelijk 
sportcomplex - 
Sportschuur 

Hofeinde 9 Sportcentrum: voetbal,  
atletiek, tennis, ge-
vechtssporten, skate-
park, touwtrekkers,… 

Recreatiegebied 

Gildenlokaal Hofeinde 9 Schutterslokaal Recreatiegebied 
Gemeentelijke 
sportvelden 

Hoevestraat Voetbalvelden Woonpark 

Polyvalente zaal 
gemeenteschool 

Markt 17 Sportlokaal Woongebied 

Ruiterijhal Oude Baan 15 Manege, hondenclub Agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde 

De Kunstvrienden Molenzijde 143 Schutterslokaal Woongebied 
Kapel Kolonie Kapelstraat Sportlokaal (tafelten-

nis) 
Gebied voor gemeen-
schapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

Voetbal Kolonie Kapelstraat Voetbalvelden Gebied voor gemeen-
schapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

Vrije Basisschool Kloosterstraat 4 Sportlokaal Woongebied 
Petanquevelden  Kern Lindendijk Petanquevelden Woongebied  

Bron: Inventarisatie op basis van de enquête (zomer 2002), Gemeentelijke Diensten Merksplas 

Voorzieningen voor de paardensport en de hondensport vertonen doorgaans een 
minder sterke functionele relatie met het woonweefsel en wijken daarmee af van de 
meeste sportvoorzieningen. Maneges zijn vaak gegroeid vanuit of in combinatie met 
een agrarische functie en zijn daardoor meestal gelegen in de open ruimte. Hoewel 
het in Merksplas een gemeentelijke manege betreft, is deze toch ook gelegen in de 
open ruimte. Hondenterreinen verlenen zich niet tot verweving in de kern. In Merks-
plas is de hondenclub dan ook ondergebracht op de terreinen van de manege. 

Socioculturele voorzieningen 
De voorzieningen voor cultuur en ontspanning zijn ingebed in het woonweefsel, ver-
ankerd op het parochiale niveau. De voornaamste voorzieningen zijn weergegeven in 
Tabel 18. Het parochiehuis fungeert als voornaamste basislocatie voor heel wat 
verenigingen. 
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Tabel 18: Overzicht van de voornaamste socioculturele voorzieningen 

Naam Adres Gewestplanzonering 
Parochiehuis Leopoldstraat 12 Woongebied 
Caron’s Hofke Hofeinde  Landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied 
Gildenlokaal Hofeinde 9 Recreatiegebied 
Zaal De Kunstvrienden Molenzijde 143 Woongebied 
Lindegalm Kern Lindendijk 42 Woongebied 
Oude Melkerij Stwg op Hoogstraten Ambachtelijke zone 
Gemeenteschool Markt 17 Woongebied 
Vrije Basisschool Kloosterstraat 4 Woongebied 
Toerisme Merksplas Kerkstraat Woongebied 
CC Ter Marcke Markt 10 Woongebied 
Kapel Merksplas-
Kolonie 

Kapelstraat Gebied voor gemeenschapsvoorzienin-
gen 

Bron: Inventarisatie op basis van de enquête (zomer 2003), Gemeentelijke Diensten Merksplas 

Socioculturele verenigingen hebben een minder afgelijnd profiel dan de sport- of 
jeugdverenigingen. Sommige groeperingen richten zich op muziek, terwijl andere een 
educatief of sociaal doel nastreven. Sociale verenigingen (K.A.V., K.W.B., K.B.G., 
wijkverenigingen, …) zijn sterk vertegenwoordigd in Merksplas. 
De ruimtebehoefte en de nood aan locaties zijn, omwille van de diversiteit, moeilijk te 
veralgemenen. De meeste verenigingen maken gebruik van infrastructuren die poly-
valent zijn ingericht door lokale overheden (gemeente, scholen, …). Soms wordt 
gebruik gemaakt van gebouwen waarvan de vroegere functie verlaten werd, zoals 
bijvoorbeeld het Caron’s Hofke. Enkele groeperingen maken gebruik van de horeca 
om vergaderingen of activiteiten te organiseren. Bij andere verenigingen stellen de 
leden hun woning ter beschikking voor het beleggen van bijeenkomsten. 
Wat betreft comfort liggen de eisen die gesteld worden aan de openbare sociocultu-
rele locaties gevoelig hoger. De eisen wat betreft ruimte zijn minder specifiek en 
optimaal te verweven in het woonweefsel. Dit type van verenigingen maakt, omwille 
van de diverse activiteiten, vaak gebruik van verschillende locaties. 

Toeristisch-recreatieve trekpleisters 
In de gemeente Merksplas komen twee zulke trekpleisters voor: 
– Wandelpark Caron’s Hofke: Centraal in de gemeente Merksplas, is een gemeen-

telijk park gelegen in de vallei van de Mark. Dit park is de voormalige pastorijhof 
en bundelt een aantal wandelwegen. Er zijn ook een aantal visvijvers gelegen. 
Bovendien is er een lokaal voor de heemkundige kring gelegen.  

– Kolonie: De kolonie is met zijn unieke landschap en gebouwencomplex een trek-
pleister voor de gemeente Merksplas. Doorheen het gebied lopen ook een aantal 
fiets- en wandelwegen. 

Verblijfsrecreatieve infrastructuur 
Merksplas beschikt over een aantal toeristisch-recreatieve verblijfsmogelijkheden. 
Tabel 19 geeft een overzicht. 

Tabel 19: verblijfsrecreatieve voorzieningen in Merksplas 

Naam Voorzieningen  Adres 
Molenzijdse Heide camping Veldenbergstraat 97 
Breebos camping Merksplassesteenweg 104 – Rijkevorsel 
Van Hoof Bed and breakfast Molenvloed 4 
Bron: inventarisatie IOK plangroep 

Camping Molenzijdse Heide beschikt over 818 vaste standplaatsen, over 21 toeristi-
sche plaatsen en over een viertal trekkershutten5. Ze vormt daarmee het zwaartepunt 
binnen Merksplas. De camping is gelegen in het westen van de gemeente, ten noor-
den van het domein van de kolonie. 
Camping en verblijfpark Breebos is gelegen op de grens van een drietal gemeenten, 
namelijk Rijkevorsel, Beerse en Merksplas. Over het hele domein is er plaats voor 
409 vaste standplaatsen en 16 toeristische plaatsen5. Het gebied sluit aan bij het 
zuidelijk gedeelte van de kolonie. 
Naast campings en dergelijke behoren ook individuele weekendverblijven tot de 
verblijfsrecreatieve infrastructuur. De vestiging van weekendverblijven is een feno-
meen dat enkele decennia geleden zijn hoogtepunt heeft gekend. De aanwezigheid 
van rust, landschappelijke kwaliteiten, bossen en water zijn enkele belangrijke vesti-
gingscriteria gebleken. Dit verklaart de aanwezigheid van al dan niet zonevreemde 
weekendverblijven in bosrijke en waterrijke gebieden. Op grondgebied van Merksplas 
werden 225 weekendverblijven geïnventariseerd. Tabel 20 geeft een overzicht van 
de belangrijkste concentraties van weekendverblijven in Merksplas. De overige 
weekendverblijven liggen individueel verspreid over de gemeente. 

                                                        
5  Bron: TPA, 2003. Uitbreidingsbehoeften van terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven in de provincie 
Antwerpen. Toestand 01/07/2002. 
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Tabel 20: concentraties weekendverblijven  

code Gebied gewestplanbestemmingen Aantal 
C1 Mierenweg Agrarisch gebied 10 
C2 Turfkot Agrarisch gebied 8 
C3 Stwg op Weelde - Lipseinde Gebied voor verblijfsrecreatie (uitz. 1 in 

agrarisch gebied) 
24 

C4 Elzenberg – Oude Baan Bosgebied  11 
C5 Strikkeweg – Strikkevenweg Natuurgebied – landschappelijk waarde-

vol agrarisch gebied 
17 

C6 Eindepoel Natuurgebied 4 
C7 Diepte Landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied 
8 

C8 Geheulsedijk  Natuurgebied – agrarisch gebied 10 
C9 Hoogmoerheyde Agrarisch gebied met ecologische waar-

de 
5 

C10 Koekhovense Heide Natuurgebied  5 
C11 Kastanjelaar – Steenweg op 

Weelde – Kromvenweg  
Bosgebied  13 

C12 Heibleuken – Pampaweg  Gebied voor verblijfsrecreatie – agra-
risch gebied 

34 

C13  Wortelbaan Gebied voor verblijfsrecreatie – agra-
risch gebied 

10 

C14 Wortelbaan – Scarphoutdreef – 
Eendenpad – Zwartwaterweg  

Gebied voor verblijfsrecreatie  66 

Bron: gemeentelijke dienst Merksplas 

Van de geïnventariseerde weekendverblijven liggen er dus een groot aantal buiten 
de geëigende bestemming ‘gebied voor verblijfsrecreatie’. Het gaat om ongeveer 
50% van alle weekendverblijven in de gemeente.  
Bij de weekendverblijven in de natte gebieden zijn heel wat kleine waterpartijen terug 
te vinden die worden gebruikt als particuliere visvijvers. Deze weekendverblijven met 
visvijvers zijn terug te vinden op volgende plekken in Merksplas:  
– Strikkevenweg – Strikkeweg 
– Zwartwaterweg 

Voorzieningen voor wandelaars, fietsers en ruiters 
In de gemeente Merksplas zijn 8 bewegwijzerde wandelroutes aanwezig (Tabel 21). 
De locatie van de wandelroutes is geassocieerd met de aanwezigheid van natuurlijke 
elementen, landbouwgebieden en cultuurhistorische elementen. Ze benadrukken het 

groene karakter van de gemeente. Het start- en eindpunt van de wandelingen is 
goed bereikbaar.  
Ook de fietsroutes die de gemeente doorkruisen zijn geënt op de aanwezigheid van 
open ruimte (Tabel 22). Daarnaast komt er ook nog een bewegwijzerd ruiterpad voor 
in de gemeente m.n. het Taxandriapad. 

Tabel 21: wandelroutes in de gemeente Merksplas   

Vertrekpunt wandelroute Afstand (km) 
Kapel van O.L.Vrouw der Stilte (Geheul) Moerenwandeling 9,5 (ev. 7,5) 
Hoofdingang van het Graafsbos ter hoogte van 
de Torendreef 

Graafsboswandeling 5 

Markt aan het Gemeentehuis Spetserspad 11,3 (ev. 9,6) 
Sint Willibrorduskerk Romeinse wandeling 8,8 
Oude Baan (Hoekeinde) Strikkepad 11,8 (ev. 10) 
St. Rumolduskerk van Zondereigen Zondereigenwandeling 6, 8, 9 of 13 
Kapel van Merksplas kolonie Vagebondjespad 5,8 
Kapel van Merksplas kolonie Ontsnappingspad 11,2 
Bron: VVV Merksplas 

Tabel 22: bewegwijzerde fietsroutes door Merksplas en omgeving 

fietsroute Doorkruiste gemeenten Afstand (km) 
Kleidabbersroute Hoogstraten – Wuustwezel – Brecht - Rijke-

vorsel – Beerse – Merksplas 
43 (ev. 31 of 
33) 

Smokkelaarsroute Merksplas – Baarle-Hertog – Nederlandse 
dorpen - Ravels 

53  

Enclaveroute Merksplas – Wortel – Minderhout - Neder-
landse dorpen – Baarle-Hertog - Zondereigen 

46 

Landlopersroute Merksplas – Hoogstraten – Wortel - Merks-
plas – Turnhout  

55 

Biezenroute  27 
Fietsknooppuntennetwerk 
Provincie Antwerpen 

recreatief fietsroutenetwerk in de provincie 
Antwerpen 

 

Bron:  VVV Merksplas, TFPA 
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Horeca 
Merksplas kent een zeker aanbod aan horecazaken. De meeste daarvan bevinden 
zich in de bebouwde kern van Merksplas en behoren dus tot het woonweefsel. Toch 
liggen meer verspreid in de open ruimte een aantal horecazaken die meer gericht zijn 
op recreanten. Het gaat onder meer om volgende zaken (niet limitatief):  
– Herthoeve 
– Lindehoeve 
– ‘t Breebos 
– Oude Hoeve 
– Bosduif 
– ’t Koffiepotje 

2.9 Overige voorzieningen (zoals gemeenschapsvoor-
zieningen, ontginningsgebieden, milieubedrijvigheid) 

2.9.1 Definitie 

Wat onder openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen moet 
worden verstaan staat beschreven in de omzendbrief betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen van 8 juli 1997 (BS 
23.08.1997).  
Openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen zijn voorzieningen die 
gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de 
gemeenschap kunnen worden gesteld. De voorzieningen kunnen opgericht en uitge-
baat worden door de overheid of een privé-instelling/persoon voor zover deze laatste 
geen winstbejag nastreven en de voorzieningen werkelijk ten dienste staan van de 
gemeenschap. 
De volgende voorbeelden geven weer welke functies zoal worden verstaan onder 
openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen: 
– openbare instellingen voor medische verzorging 
– gemeentehuis en gebouwen voor gemeentelijke diensten 
– cultureel centrum, openbare culturele voorzieningen (bibliotheek, theater, …) 
– politie 
– brandweer 

– gebouwen voor overheidsdiensten 
– sociale voorzieningen (kribbe, rusthuis, bejaardenvoorzieningen, …) 
– openbare instellingen voor mentaal en fysisch gehandicapten 
– gevangenis, wederopvoedingsgesticht 
– gebouwen voor openbaar vervoer, openbare parkings, vlieghavens 
– posterijen, telefonie 
– gerechtsgebouwen 
– religieuze instellingen, eredienstgebouwen 
Deze functies (met uitzondering van vlieghavens en belangrijke infrastructuurwerken, 
horen in principe ook thuis in woongebied. Van een aantal voorzieningen die be-
schouwd kunnen worden als gemeenschapsvoorziening of instelling van openbaar 
nut is de locatie in een woonzone of zone voor openbaar nut niet aangewezen. Het 
gaat ondermeer om volgende inrichtingen: 
– drukstations, pompstations 
– transformatieposten 
– ontvangst- en zendmasten voor radio en TV 
– radarinstallaties 
– stortterreinen, afvalverwerkingsinstallaties 
– containerparken 
– waterwinningen, waterspaarbekken, wachtkommen, waterzuiveringsinstallaties 
– meteostations 
– begraafplaatsen, strooiweiden en crematoria 
Deze inrichtingen horen thuis in een zone voor gemeenschapsvoorziening en open-
baar nut bij voorkeur buiten de woonzone of daarvan gescheiden door een bufferzo-
ne.  
In dezelfde omzendbrief als hierboven vermeld staan tevens bepalingen betreffende 
de ontginningsgebieden. In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te 
worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door bijzondere voor-
schriften. Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekom-
stige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden 
geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opge-
legd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd. 
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2.9.2 Elementen binnen Merksplas 

2.9.2.1 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens 
gewestplan 

Binnen de gemeente Merksplas komen drie gebieden voor met als zonering gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Deze zijn de kolonie, de water-
zuiveringsinstallatie in de vallei van de Mark en het domein Zwart Goor.  
De kolonie (392,2 ha) is zoals hoger uiteengezet een zeer gedifferentieerd gebied 
waar momenteel enkel de functie van gevangenis en asielcentrum nog als pure ge-
meenschapsvoorzieningen beschouwd kunnen worden. De overige delen van het 
gebied werden of worden trouwens doorverkocht aan verschillende eigenaren. Hoe-
wel deze meestal overheden zijn, is de toekomstige functie van het gebied toch rui-
mer dan louter verbonden aan de gevangenisinstelling of het asielcentrum. Hier 
bestaat er dus een nood aan nieuwe invullingen.  
Het waterzuiveringsstation (1,05 ha) is gelegen in de vallei van de Mark. Het voldoet 
momenteel aan de behoefte.  
Op het domein Zwart Goor (27,1 ha) bevinden er zich naast het dienstverleningscen-
trum ’t Zwart Goor eveneens een aantal landbouwgebruikspercelen. Landschappelijk 
is het gebied waardevol door de aanwezigheid van bomenrijen en kleine land-
schapselementen. Het dienstverleningscentrum omvat op het terrein Zwart Goor een 
tehuis voor niet-werkenden Ter Heide, een activiteitencentrum ’t Ateljeeke, de boer-
derij Kromvenhoeve en het dagcentrum De Wingerd. Tevens bevindt er zich een 
klooster voor de Zusters van het Convent van Bethlehem. Een gedeelte van deze 
gebouwen is zonevreemd gelegen. 

2.9.2.2 Ontginningsgebieden 

In het zuiden van de gemeente, op de cuesta van de Noorderkempen, wordt klei 
ontgonnen. Momenteel is deze ontginning nog actief. Op het gewestplan is er ten 
noorden van de huidige gewestplanzonering, nog een uitbreidingszone voorzien in 
agrarisch gebied.  

2.9.2.3 Milieubedrijvigheid  

Op de milieubedrijfssite in het zuiden van de gemeente, grensoverschrijdend met de 
gemeente Beerse, bevinden er zich stortputten voor huishoudelijk afval en gelijkge-
steld bedrijfsafval. Een gedeelte van de putten werd reeds afgedekt en hierin werd 
stortgasonttrekking geïnstalleerd. Door de gemeente Merksplas is een stortgasmotor 

in gebruik genomen die het stortgas valideert als groene elektriciteit. Daarnaast is er 
een regionaal containerpark gevestigd voor inwoners van de gemeente Merksplas, 
Beerse en Vosselaar. Voor de verwerking van GFT-afval werd een GFT-
composteringsinstallatie gebouwd op een deel van de afgewerkte stortplaats (geslo-
ten hal en open lucht). Elders op de afgewerkte stortplaats werd een groencomposte-
ring opgericht (betonnen vloer, deels voorzien van keerwanden en een afwaterings-
systeem gekoppeld aan rietveldzuivering).  
 
Voorbeelden van verdere aandachtspunten zijn onder meer: 
– Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande voorzieningen (kerkhof, rusthuis, …) 
– Zonevreemde nutsvoorzieningen: vergunningstoestand nakijken en afwegen met 

de openruimtefuncties 
– Locaties voor nieuwe voorzieningen: bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 

afwegen: 
– Culturele voorzieningen 
– Brandweer 
– Gemeentelijke werkplaatsen 

– Parkeermogelijkheden: intensiever gebruik bestaande parkings afwegen  
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3 Bestaande ruimtelijke microstructuur via 
deelruimten 

De ruimtelijke samenhang werd via de deelstructuren bekeken vanuit een specifieke 
invalshoek/sector. Deze benadering is per definitie een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid omdat structuren onderling een sterke wisselwerking vertonen. De 
benadering vanuit de deelruimten is een middel om via conflictanalyse expliciet te 
kunnen focussen op de wisselwerking tussen de deelstructuren. De gemeente wordt 
hierbij ingedeeld in een aantal deelruimten. Op die manier komen specifieke conflic-
ten en kansen aan de oppervlakte.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

In het richtinggevende gedeelte kunnen de visies en ontwikkelingsperspectieven van 
de deelstructuren door het gebruik van de deelruimten beter op elkaar worden afge-
stemd. Het is de meest aangewezen manier om tot een integraal ruimtelijk beleid te 
komen.  
De indeling in een deelruimte gaat uit van een bestaande homogeniteit qua morfolo-
gie, ruimtelijk functioneren en ruimtelijke problematiek. Gebiedsdekkend kunnen in 
Merksplas vier deelruimten onderscheiden worden: 
– Kolonie 
– Bebouwde as Merksplas 
– Centraal agrarisch gebied rond de Mark 
– Noordelijk gedifferentieerd openruimtegebied 
 

De deelruimtes overlappen enigszins om de grensgebieden niet aan belang te laten 
inboeten, maar ze worden slechts bij één van de deelruimtes besproken. 
Figuur 7: deelruimten 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.1 Kolonie 

In het zuidwesten van de gemeente Merksplas ligt een gebied dat uniek is in tal van 
aspecten. Het gebied is duidelijk begrensd ten opzichte van de bebouwde as Merks-
plas door een ringgracht en dijk die nu op verschillende plaatsen onderbroken zijn. 
Het meest opvallende kenmerk is het rastervormige landschap dat gevormd wordt 
door het drevenpatroon dat in het begin van de 19de eeuw zijn oorsprong heeft. Dit 
landschap is beschermd. 
Het gebied wordt ontsloten via de Steenweg op Rijkevorsel die er in OW-richting 
doorheen loopt. Evenwijdig en dwars op deze steenweg lopen verschillende wegen 
die vaak gebruikt worden als wandel- of fietspad. Eén van deze wegen maakt tevens 

benadering vanuit deelruimten 

wonen 
landbouw 
economie 
natuur 
... 
 

Benadering 
 vanuit  
deelstructuren 

Centraal agrarisch gebied rond de Mark 

Kolonie 

Bebouwde as Merksplas 

Noordelijk gedifferentieerd openruimtegebied 
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de verbinding met de kolonie van Wortel. Het gebied is dus vrij goed toegankelijk en 
van op de wegen heeft men doorzichten doorheen het gehele landschap.  
Centraal in het gebied, ten noorden en langs de Steenweg op Rijkevorsel komen een 
groot aantal gebouwen voor die allen een specifieke functie hadden ten tijde van de 
bloei van de kolonie, velen van hen zijn eveneens beschermd. Voorbeelden zijn het 
schooltje, de kapel, de grote boerderij, de slaapzalen en het bedelaarsgesticht. Het 
hoofdgebouw is nog in gebruik als gevangenis en de slaapzalen worden gebruikt als 
asielcentrum. Een aantal woningen werd door Huisvestingsmaatschappij de Noor-
derkempen aangekocht, evenals het schooltje. De grote en kleine boerderij staan 
momenteel leeg. 
Van de bedrijfsgebouwen is een aantal nog in gebruik en een aantal staat leeg. Ruim 
220 gedetineerden van de strafinrichting Merksplas werken voor een veertiental 
externe aannemers, welke een vrij grote ruimtelijke spreiding vertonen. De uitgeoe-
fende jobs hebben voornamelijk betrekking op de productie en in mindere mate ook 
op verpakkingsactiviteiten. Binnen de verschillende betrokken bedrijfsactiviteiten 
wordt 80 % tot 100 % van de arbeidsplaatsen ingevuld door de gedetineerden. 

Recreatie komt in het gebied niet alleen onder de vorm van fiets- en wandelwegen 
voor. In het gebied zijn voetbalterreinen gelegen en de kapel wordt door een tafel-
tennisvereniging gebruikt als sportlokaal. Eén van de kleiputten in het noorden van 
het gebied wordt gebruikt als visvijver en de kom, een verbreding in de ringgracht 
aan de oostelijke grens, is het speelterrein van de jeugdverenigingen. Tevens ligt er 
in de zuidwestelijke uitloper van het gebied, grensoverschrijdend met de gemeente 
Beerse en Rijkevorsel, een zone voor verblijfsrecreatie, die deels braak is.  
Buiten de centrumzone zijn natuur en landbouw hoofdfuncties van het gebied. In het 
zuidwesten is er een natuurgebied waarin heiderelicten voorkomen. In het zuidoos-
ten is het Biesven gelegen dat nu is drooggelegd en in gebruik is als tuinbouwgrond 
(boomkweekplantage). Landbouw is eveneens de hoofdgebruiker in het noordwes-
ten, waar het drevenlandschap het best tot uiting komt. In het noorden en oosten van 
de kolonie komen dan weer voornamelijk bossen voor. Ook de waterpartijen in de 
voormalige kleiputten hebben een natuurwaarde. In het noorden grenst het bosge-
bied aan de Molenzijdse Heide.  

3.2 Bebouwde as Merksplas 

In de bebouwde as Merksplas komt een veelheid aan functies voor. Wonen, handel 
en bedrijvigheid, recreatie, mobiliteit zijn allen hierop geconcentreerd. In het westen 
wordt de deelruimte begrensd door de kolonie, ten noorden door het uitgestrekt agra-
risch gebied rondom de Mark.  

Structuurbepalend voor de vorm van deze deelruimte is het wegennet. Merksplas 
vormt het knooppunt van verschillende steenwegen: deze naar Turnhout, Beerse, 
Rijkevorsel, Hoogstraten en Weelde. De bebouwing heeft zich langs en binnen dit 
patroon ontwikkeld. De kern van Merksplas heeft hierdoor een ietwat uitgerekte vorm 
in NW-ZO-richting ontwikkeld.  
Aan de westelijke uitloper van de as ligt de Camping Molenzijdse Heide. Deze cam-
ping is een toeristisch knooppunt op provinciaal niveau. De camping heeft op dit 
ogenblik plannen om verder uit te breiden. Gescheiden van de camping door een 
bufferzone, ligt iets zuidelijker de KMO-zone Veldenberg. Verschillende bedrijven zijn 
hier gehuisvest, evenals een aantal handelsactiviteiten.  
Ten oosten en ten zuiden van deze bedrijvenzone bevindt zich dan het eigenlijke 
dorp. Binnen deze zone is er een verweving van functies: hoewel de woningen domi-
nant aanwezig zijn, bevinden er zich ook verschillende handelszaken en landbouw-
bedrijven binnen de kern. Het grootste gedeelte van de kern werd ingetekend als 
woongebied op het gewestplan, toch een aantal zeer grote woonuitbreidingsgebie-
den komen voor. Verschillende gebieden hierin werden tot op heden niet ontwikkeld, 
zodat er binnen de kern nog redelijk wat open gebieden aanwezig zijn. Hierop bevin-
den zich meestal landbouwgebruikspercelen. Recreatieve voorzieningen komen 
verspreid voor binnen de kern, maar de grootste concentratie wordt gevormd door de 
gemeentelijke sporthal en –terreinen aan Hofeinde in het centrale noorden van de 
as.  
Door landbouwgebied geïsoleerd van de kern, ligt het woonpark ‘De Hees’. Deze 
woonwijk wordt gekenmerkt door zijn groene karakter en de aanwezigheid van de ’s 
Gravenhoeve. Grenzend aan dit woonpark komen twee natuurgebiedjes voor die het 
geheel een eerder ingesloten en groen karakter geven. Nog wat betreft bebouwing 
komen er in deze deelruimte een aantal linten voor langs de steenwegen.  
Ten zuiden van de as waarop de harde functies zich concentreren, ligt een land-
bouwgebied dat eveneens tot deze deelruimte behoort. Het gebied is eerder klein-
schalig en wordt versnipperd door verspreid liggende landbouwbedrijven, (zone-
vreemde) woningen en een tuincentrum.  
In het zuid(oost)en van de gemeente komen dan nog stort- en ontginningsgebieden 
voor die grensoverschrijdend met de gemeente Beerse liggen en die samenhangen 
met de aanwezigheid van kleilagen op de cuesta van de Noorderkempen. Ze komen 
op verschillende plaatsen langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten voor. Op vroe-
gere locaties van deze ontginningen hebben zich momenteel andere activiteiten 
gevestigd. In Merksplas werden de kleiputten eerst als stortplaats gebruikt en mo-
menteel is er een milieubedrijf gevestigd dat groenafval composteert en een contai-
nerpark. Deze activiteiten brengen ook een verkeersdynamiek mee in het gebied. 
Van de voormalige storten wordt gas onttrokken dat via een motor omgezet wordt 
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naar groene elektriciteit. De nabestemming van het gebied aan de composteringsin-
stallatie is bosgebied, de nabestemming van de ontginningsgebieden is agrarisch 
gebied. 

3.3 Centraal agrarisch gebied rond de Mark 

Deze deelruimte die zich uitstrekt volgens de vallei van de Mark, is op het gewest-
plan bijna uitsluitend ingetekend als agrarisch gebied, al dan niet met landschappelij-
ke waarde. Structuurbepalend voor deze deelruimte is de Markvallei en de radiale 
zijlopen, met zijn nog mooi bewaarde landschappelijke kenmerken. In het brongebied 
van de Mark, de depressie van de Druitsloop en langsheen de lopen van de Mark en 
de Biezenloop komen natte gronden voor, maar het overgrote deel van de onder-
grond bestaat uit podzolbodems. De historische gehuchten Hoekeinde en Koekho-
ven zijn in de ondergrond herkenbaar door de aanwezigheid van plaggenbodems.  
Hoofdfunctie van het centraal agrarisch gebied rond de Mark is landbouw. De deel-
ruimte wordt gekenmerkt door open gebieden, grote kavels, die in landbouwgebruik 
zijn. Heel wat wegen doorkruisen de deelruimte waarlangs zich landbouwbedrijven 
bevinden, zoals Hoekeinde, Koekhoven, Steenweg op Weelde. Opvallend aan Koek-
hoven is de trend om er grote serrecomplexen op te trekken voor de groente- en 
fruitteelt onder glas. Verder zijn heel wat landbouwbedrijven gespecialiseerd als 
intensieve varkens- en kippenkwekerijen, toch ook grondgebonden melkveehouderij-
en komen voor. Door de aanwezigheid van de dynamische landbouw is de druk op 
de gronden zeer groot.  
Verspreid over het landbouwgebied komen enkele zeer waardevolle natuurgebiedjes 
voor. Ze doen als het ware dienst als stapsteen tussen de omliggende grotere na-
tuur- en boscomplexen. Langs de Mark komen verschillende restanten van beemden 
voor, maar ook de valleidepressie van de Druitsloop is landschappelijk en ecologisch 
waardevol.  
Andere functies die ondergeschikt aanwezig zijn, zijn recreatieve functies. Het ge-
bruik van de wegen als fiets- of wandelpad als vorm van recreatief medegebruik, 
maar ook actieve recreatie in de gemeentelijke manege en het wandelpark Caron’s 
Hofke dat geografisch tot deze deelruimte behoort, maar eigenlijk in functionele ver-
binding staat met de bebouwde kern van Merksplas (en bij de visie op de deelruimtes 
aldaar besproken wordt). Enkele zones met weekendverblijven liggen ook binnen de 
deelruimte (Diepte, Heibleuken/Pampaweg).  

3.4 Noordelijk gedifferentieerd openruimtegebied 

In de deelruimte ‘noordelijk gedifferentieerd openruimtegebied’ komen de functies 
natuur en landbouw naast elkaar voor. In het oog springend zijn de natuur- en bos-
complexen zoals de Graafsbossen, Heikant, Het Moer, Bloksgoor en Zandvenheide. 
De meeste van deze natuur- en boscomplexen hebben naast de natuurlijke waarde 
eveneens een landschappelijke waarde binnen de gemeente. Het bestaande land-
gebruik weerspiegelt immers in zeer sterke mate het fysisch systeem en vertoont nog 
kenmerken van het oorspronkelijke landschap. De noordergrens van de deelruimte 
wordt gevormd door de vallei van de Noordermark die eveneens landschappelijk 
waardevol is en waarlangs het landschap kleinschaliger is.  
De aanwezigheid van verschillende (drooggelegde) depressies binnen de deelruimte 
wijst op de vroegere aanwezigheid van grote heide- en vengebieden. In het oostelijk 
gedeelte van deze deelruimte zijn een aantal van deze vennen en heiderelicten nog 
aanwezig. Het gebied behoort dan ook tot één van de vogel- en habitatrichtlijngebie-
den op Europees niveau.  
Gezien de aanwezigheid van grote openruimtegebieden, maar meer specifiek door 
de aanwezigheid van grote boscomplexen, zijn er binnen de deelruimte verschillende 
zones voor verblijfsrecreatie aanwezig. De meeste van degene die op het gewest-
plan afgebakend zijn, zijn effectief in gebruik (o.a. Wortelbaan, Lipseinde). Aan Hei-
kant echter is de zone ten noorden van de Wortelbaan nog niet aangesneden.  
Binnen de deelruimte zijn geen woongebieden aangeduid. Nochtans bevinden zich 
hier een tweetal gehuchten die eveneens het landschap benadrukken. Heikant en 
Lipseinde bestaan immers veelal uit landbouwbedrijven. Rond de Strikkeweg komen 
ook verschillende landbouwbedrijven voor, maar deze zijn eerder recent en reeds 
tekenend voor de schaalvergroting die zich in het gebied heeft voorgedaan.  
Andere functies die gelokaliseerd zijn binnen de deelruimte zijn een KMO-zone aan 
de Steenweg op Weelde en ten zuiden van deze steenweg een gebied voor ge-
meenschapsvoorzieningen waar het dienstverleningscentrum Zwart Goor gevestigd 
is. Dit laatste gebied sluit aan bij de Graafsbossen en wordt voor een groot gedeelte 
omsloten door bos- en natuurgebieden. 
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4 Synthese bestaande ruimtelijke structuur 
Kaart I 12: synthese bestaande ruimtelijke structuur 

 

De gemeente Merksplas behoort tot de Noorderkempen. Globaal genomen helt het 
reliëf af van zuid naar noord, van de cuesta van de Noorderkempen naar de vallei 
van de Noordermark toe. Op die manier behoort de gemeente nog net tot het bekken 
van de Maas. Merksplas is bovendien het brongebied van de Mark die de gemeente 
van oost naar west doorkruist.  
Centraal in de gemeente ligt de dorpskern van Merksplas. Deze is in feite een aan-
eengroeiing van verschillende oudere gehuchten. De ondergrond van de kern be-
staat voor het grootste gedeelte uit plaggenbodems. Ook ter hoogte van Koekhoven 
zijn die plaggenbodems nog sterk aanwezig. Historisch gezien concentreerde de 
landbouw zich dus op deze plaatsen, en de daarrond gelegen gebieden fungeerden 
als heidegebied. Deze gebieden werden in de loop der tijd eveneens ontwikkeld en 
momenteel kent de gemeente Merksplas een zeer sterke agrarische sector in deze 
gebieden. De recentere ontwikkeling van de heidegebieden uit zich op twee manie-
ren. Enerzijds komen in Merksplas zeer grote blokkavels voor die het geheel uiterst 
geschikt maken voor de professionele, grootschalige landbouw van tegenwoordig, 
anderzijds komen op verschillende plaatsen nog denaanplanten voor die kenmer-
kend zijn voor de Kempen. Een ander voorbeeld, dat eerder uniek is, is de kolonie 
die in de loop van de 19de eeuw opgericht werd op de arme heidegronden. Deze 
laatste werd op een totaal andere manier ontwikkeld en is daarom nog zeer promi-
nent aanwezig in het landschap: het rastervormig landschap met drevenpatroon is 
van bovenlokaal belang. De omgrachting van het gehele gebied geeft het een bijko-
mend kenmerk waardoor de relatie met het omliggende deel van de gemeente gedu-
rende vele jaren onderbroken was.  
De structuurbepalende natuur- en boscomplexen van de gemeente komen voor aan 
de Graafsbossen (Rondpunt-Zwart Goor), Heikant, de kolonie, Het Moer, Meienbos 
en Nonnenmoer- Bloksgoor. Naast de denaanplanten, sommige reeds met onder-
groei, vormen de heide- en venrelicten eveneens een belangrijk kenmerk in de ge-
meente. Het oosten van de gemeente behoort dan ook tot het ven- en heidegebied 
van Turnhout. Verbindingen tussen deze gebieden worden gevormd door de ver-
schillende beken en waterlopen die de gemeente doorkruisen, en door verschillende 
bosperceeltjes en kleine landschapselementen in de tussenliggende gebieden met 
een andere functie.  

Landbouw is de hoofdbeheerder van deze gebieden in de open ruimte. Er kunnen 
echter wel verschillen opgetekend worden binnen de gemeente. Zo vormt de grond-
gebonden melkveehouderij de hoofdtak in de gebieden van Heikant en in het zuiden 
van de gemeente, maar rond Strikken is eerder de grondloze veehouderij econo-
misch gezien de belangrijkste sector, en rond Koekhoven komt daarnaast de glas-
tuinbouwsector sterk naar voren. Op deze plaats kan er van een nieuw landschap 
gesproken worden. Globaal genomen staan zowel de grondgebonden als de grond-
loze landbouw zeer sterk in de gemeente. Qua gewassen domineren grasland en 
maïs het landgebruik.  
Eveneens in de open ruimte is de recreatieve sector aanwezig. Enerzijds doorkruisen 
een aantal fiets- en wandelwegen de gemeente, anderzijds bestaan er verschillende 
clusters van weekendverblijven. De grootste groep komt voor aan de Wortelbaan, 
maar ook aan Diepte, Heibleuken, Lipseinde, Nonnenmoer-Zandvenheide, … komen 
weekendverblijven voor. 
Andere recreatieve voorzieningen in de gemeente zijn de camping Molenzijdse Hei-
de aan de noordwestelijke zijde van de kern en de camping Breebos in het zuidwes-
ten van de gemeente, op de grens met Beerse en Rijkevorsel. Ze zijn beide attractie-
polen van bovengemeentelijk belang en trekken jaarlijks heel veel bezoekers. Daar-
naast zijn er de gemeentelijke voorzieningen voor sport en recreatie, die voorzien in 
de lokale behoefte van de inwoners van Merksplas. Deze concentreren zich meestal 
in de kern, dus verweven in het woonweefsel. Aan Hofeinde is de grootste concentra-
tie aan voorzieningen terug te vinden, met name een sporthal en een aantal sportter-
reinen in open lucht. Sportterreinen in open lucht komen ook in de bebouwingscon-
centratie van De Hees terug. Daarnaast komt er aan Caron’s Hofke, gelegen tussen 
de Mark en de kern van Merksplas, nog een park voor met een aantal visvijvers. De 
kolonie beschikt ook over een voetbalterrein en de kapel die ernaast gelegen is doet 
dienst als ontmoetingsruimte. Binnen de kern komen er dan verschillende speelplein-
tjes voor, alsook de uitrusting voor socioculturele verenigingen.  

De kern van Merksplas concentreert naast de recreatieve voorzieningen, eveneens 
de gemeentelijke voorzieningen (gemeentehuis, OCMW, bibliotheek, …), en beschikt 
over een lokaal handelscentrum en nog een aantal potentiële woningbouwlocaties in 
het woongebied. Handelsvoorzieningen zijn meestal geconcentreerd rond de invals-
wegen. Deze invalswegen hebben zowel op lokaal als op regionaal niveau een ver-
bindingsfunctie. In het centrum van Merksplas zorgen zij soms voor overlast. Naast 
de kern van Merksplas ligt er afgescheiden nog een woonpark, De Hees, dat naast 
een aantal recreatieve voorzieningen enkel over woongelegenheden beschikt. De 
twee woongebieden zijn van elkaar gescheiden door agrarisch gebied, maar De 
Hees is omgeven door twee natuurgebiedjes, waardoor het geheel een afgescheiden 
en groene verschijningsvorm heeft.  
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Aansluitend bij de kern, aan de noord-westzijde, ligt de KMO-site Veldenberg. Naast 
enkele handelsactiviteiten is het terrein overwegend ingevuld met eerder lokale be-
drijven en de gemeentelijke werkplaats. Naast deze KMO-zone komen er nog een 
aantal verspreid liggende zones voor: Melkerij, Slagmolen, Steenweg op Beerse en 
de milieubedrijfssite op de grens met Beerse. De zone Melkerij staat leeg na de ver-
huis van de gemeentelijke werkplaats. De milieubedrijfssite aan de zuidgrens van de 
gemeente is historisch op deze locatie gegroeid. Immers, in het gebied werd vroeger 
klei ontgonnen en de zo ontstane kleiputten werden als stortplaats gebruikt. Momen-
teel is er een containerpark en groencomposteringsinstallatie gelegen. De kleiontgin-
ning in het zuiden van de gemeente gaat overigens nog altijd door. Verspreid door de 
gemeente komen daarnaast nog een aantal zonevreemde bedrijven voor.  
In het zuidwesten van de gemeente heeft de kolonie (naast haar landschappelijke 
eigenheid) ook verschillende andere functies. Centraal liggen de gebouwencom-
plexen die dienst doen als gevangenis en asielcentrum. Ten zuiden ervan komen 
woningen voor, die zich ook als een lint langs de Steenweg op Rijkevorsel uitstrek-
ken. Aan de westrand van de bebouwde zone, liggen de grote boerderij en de kapel 
die momenteel leegstaan, maar een belangrijke cultuurhistorische waarde hebben. 
Voor deze gebouwen wordt een nieuwe invulling gezocht. Ook de kleine boerderij ten 
zuiden van de steenweg heeft een nieuwe bestemming nodig. Het bedrijventerrein 
ten oosten van de centrale zone is momenteel slechts gedeeltelijk in gebruik en ligt 
er slecht gestructureerd bij. Qua tewerkstelling wordt meer dan 80% gerealiseerd 
door gedetineerden. Verder zijn natuur en de landbouw de grootste ruimtegebruikers. 



DEEL 1 INFORMATIEF DEEL 

60 IOK plangroep GRS Merksplas  

IV KWANTITATIEVE ANALYSES EN BEHOEF-
TEN 

1 Woningbehoefte 

De analyses die aan de basis liggen van dit onderzoek, zijn terug te vinden in bijlage.  

1.1 Demografische ontwikkelingen 

De voorbije 25 jaar is de bevolking in Merksplas toegenomen met 37 %. Hierdoor 
kenmerkt Merksplas zich als de sterkst groeiende gemeente van het arrondissement 
(17 %). Ten opzichte van het gewest is de groei nog groter (7%). In vergelijking met 
de directe omgeving is de groei nog steeds hoog, maar minder uitzonderlijk. Tijdens 
de periode 1994-2003 werd de groei uitsluitend door natuurlijke aangroei gereali-
seerd (192 %), daar de migratoire groei negatief is (- 92 %). Deze tendens van een 
sterke natuurlijke aangroei, is zeer kenmerkend voor Merksplas, zeker in vergelijking 
met de hogere referentieniveaus.  
De meeste migratiebewegingen situeren zich binnen het eigen arrondissement. Hier-
bij is het aantal uitwijkingen groter dan het aantal inwijkingen (20 % voor de periode 
1996-2000). Hiervan zijn de meeste bewegingen tussen Merksplas en één van de 
buurgemeenten. Maar ook van en naar het arrondissement Antwerpen zijn er belang-
rijke migraties: hier kan gesproken worden van een inwijking. Ook vanuit het buiten-
land kan in sommige jaren een netto-instroom opgetekend worden. Opgesplitst naar 
leeftijd kan afgeleid worden dat vooral jong-volwassenen en gezinnen met kinderen 
vaak verhuizen. De leeftijdscategorie 25-34 jarigen vertoont een netto-uitstroom uit 
Merksplas (2000).  
De sterke bevolkingsaangroei van de laatste 25 jaar uit zich in een groot aandeel 
jongeren (27 %) binnen de gemeente. Hiermee heeft Merksplas het grootste aandeel 
jongeren binnen de gemeenten van het arrondissement. De middengroep in Merks-
plas is ook nog vrij sterk vertegenwoordigd (63 %), terwijl de ouderen slechts zeer 
beperkt aanwezig zijn (11 %). De prognoses voor de volgende jaren wijzen erop dat 
in Merksplas het aandeel jongeren zal afnemen, maar dat het aandeel ouderen toch 
beperkt blijft. Gelet op de jonge bevolkingsstructuur van Merksplas zal het proces 
van vergrijzing er voorlopig ook aan een trager tempo verlopen. Uit de fiscale statis-
tieken blijkt dat een behoorlijk deel van de bevolking vragende partij is op de sociale 
huur- en koopmarkt.  

1.2 Ontwikkelingen in het woningbestand 

In Merksplas is het aantal woningen de voorbije tien jaar met 21 % toegenomen. 
Hiermee is Merksplas één van de sterkste groeigemeenten binnen het arrondisse-
ment. Deze groei is eveneens waarneembaar in de directe buurgemeenten. Daar-
mee samenhangend beschikt Merksplas over een relatief groot aandeel woningen uit 
de periode 1981-2001 (35 %), meer dan in vergelijking met het arrondissement (28 
%) en het gewest (21 %). De meeste woningen (89 %) zijn eengezinswoningen. 
Ongeveer twee op drie woningen zijn gebouwd in open bebouwing. Slechts 5 % van 
de woningen is gebouwd in gesloten bebouwing, wat het landelijke karakter van de 
kern onderstreept. Ondanks het hoge aantal nieuwe woningen met groot comfort, 
beschikt toch nog bijna één op vier woningen over maximaal klein comfort. 
Merksplas beschikt over een beperkt vertegenwoordigde (privé)huursector, waarbij 
het grootste aandeel wordt ingenomen door huurhuizen. Ondanks een (beperkte) 
absolute stijging is het aandeel huurwoningen (huizen en appartementen) in het 
totale woningbestand anno 2001 teruggelopen tot 21 %. De woningen in eigendom 
zijn dan ook sterk vertegenwoordigd in Merksplas. 

1.3 Sociale huisvesting 

Binnen de gemeente zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief: 
De bouwmaatschappij De Noorderkempen bouwt sociale huurwoningen. Ze is al 
sinds de jaren ’50 actief in Merksplas. Een aantal van de sociale huurwoningen zijn 
bestemd voor bejaarden. Een groot aantal woningen van het huurbestand werden 
verkocht of werden in erfpacht gegeven. Voor de toekomst staan er onder meer nog 
projecten op stapel in de wijk Schuivenoord en in de Pastorijstraat.  
Sociale koopwoningen worden in Merksplas gebouwd door de Kleine Landeigen-
dom Turnhout. Vanaf 1983 werden deze eveneens in de wijk Schuivenoord ge-
bouwd.  
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Tabel 23 geeft een overzicht van het huidig aanbod sociale huisvesting binnen de 
gemeente Merksplas. 

Tabel 23: Sociale huisvesting in Merksplas, 31/12/2002 

 Aantal sociale 
huurwoningen 

Aantal sociale 
koopwoningen 

Totaal aantal 
sociale woningen 

    
NK 130 211 341 
KLE 0 79 79 
Merksplas 130 290 420 
    
% in de woningvoorraad (1991) 5,8 % 13,1 % 18,9 % 

Bron: De Noorderkempen (NK) en Kleine Landeigendom Turnhout (KLE), toestand op 31/12/2002 

De sociale huisvesting is zeer goed vertegenwoordigd in de gemeente Merksplas. 
Met een percentage van 18,9 % in de totale woningvoorraad, wordt het Vlaamse 
gemiddelde ruimschoot overschreden (10 %). De verdeling tussen koop- en huurwo-
ningen is niet evenwichtig verdeeld: er is een duidelijk overwicht aan koopwoningen. 
Dit zijn vaak huurwoningen die verkocht werden of in erfpacht werden gegeven (211 
van de 290 woningen). 

1.4 Bouw- en verkoopsactiviteiten 

De cijfers inzake bouw- en verkavelingsactiviteiten tonen voor de periode 1990-2002 
een behoorlijke bouwactiviteit in de gemeente. Nieuwbouw neemt het overgrote deel 
in van de stedenbouwkundige vergunningen, maar ook renovatie komt redelijk veel 
voor (20 %). De gemiddelde realisatiegraad van verkavelingen ligt vrij hoog in de 
gemeente Merksplas en bedraagt 71,5 %.  

De gemiddelde oppervlakte voor een voor bewoning bebouwd perceel is in de perio-
de 1985-2004 toegenomen van 884 m² tot 1.366 m², wat overeenkomt met een stij-
ging van 55 %. Hiermee overschrijdt Merksplas de evolutie van de directe omgeving, 
evenals deze van de referentieniveaus. Anno 2004 is de perceelsgrootte in Merks-
plas ruim dubbel zo groot als de gemiddelde perceelsoppervlakte in Vlaanderen.  
De verkoopprijzen voor bouwgronden zijn het voorbije decennium bijna verviervou-
digd in Merksplas. Dit is een sterkere stijging in vergelijking met de hogere referentie-
regio’s. Anno 2003 moet in Merksplas dan ook gemiddeld 36 % meer per m² betaald 
worden dan in Vlaanderen. De prijs voor een woning is tijdens de beschouwde perio-
de met ongeveer de helft toegenomen. Voor de aankoop van een woning of een 

appartement moet respectievelijk 36 % en 59 % meer betaald worden dan het 
Vlaamse gemiddelde. 
 
Jonge gezinnen die een onroerend goed wensen te verwerven worden niet enkel 
geconfronteerd met stijgende prijzen, maar ook met een beperkter aanbod. Boven-
dien nemen de inkomens in Merksplas minder snel toe in vergelijking met de stijgen-
de prijzen van het onroerend goed, in het bijzonder de bouwgronden. 

1.5 Behoefteprognose 

Conform het RSV wordt voor de gemeente Merksplas een gesloten bevolkingsprog-
nose gehanteerd die uitsluitend rekening houdt met de natuurlijke aangroei.  

Totaal aantal bijkomende woningen 
Het aantal te voorziene bijkomende woningen die nodig zijn om de natuurlijke groei 
van de bevolking tussen 1992 en 2008 te kunnen opvangen, werd door de provincie 
op 619 eenheden begroot. Omgerekend naar de planperiode die het RSV voorop-
stelt, namelijk 1992-2007, bedraagt de provinciale taakstelling dus 580 eenheden.  
Merksplas is een gemeente met een gewoon hoofddorp type 2. Dit houdt in dat er 
enkel woningen voorzien kunnen worden voor de opvang van de natuurlijke groei, 
met uitzondering van eventuele kleine projecten (aan strikte voorwaarden). De taak-
stelling wordt daarom op deze manier overgenomen. 
Daarnaast laat de provincie ruimte om woningen te voorzien voor specifieke doel-
groepen binnen de gemeente. Aangezien er in Merksplas weekendverblijven voor-
komen die permanent bewoond zijn en er mensen op de campings wonen, worden 
deze gezinnen bij de behoefte mee opgenomen. Volgens de gegevens van het be-
volkingsregister zijn er ongeveer 185 mensen op deze manier ingeschreven. Dit komt 
overeen met ongeveer 60 gezinnen. De behoefte van 580 eenheden wordt daarom 
met 60 vermeerderd en aldus vastgelegd op 640 woningen tussen 1992 en 2007.  
Op 1 januari 2003 telde Merksplas 8.044 inwoners die deel uitmaakten van 2.779 
gezinnen (gemiddelde gezinsgrootte= 2,89). Aangezien Merksplas in 1992 slechts 
2.344 gezinnen telde, wil dit zeggen dat er in de periode 1992-2002 al 435 bijkomen-
de woningen werden gerealiseerd. De resterende behoefte aan bijkomende wonin-
gen voor de periode 2002-2007 wordt met andere woorden geraamd op 205 woon-
gelegenheden.  
Naast deze raming dient ook rekening gehouden te worden met een frictieleegstand 
van 2,5 % zodat vlot verhuizen mogelijk blijft. Hierdoor bedraagt de behoefte aan 



DEEL 1 INFORMATIEF DEEL 

62 IOK plangroep GRS Merksplas  

bijkomende woningen voor de periode 2002-2007 210 woongelegenheden (namelijk 
205 + 5 eenheden). 

Aandeel van sociale woningen 
Een deel van de totale woningbehoefte dient in de vorm van sociale huisvesting te 
worden opgevangen. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd 
door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter 
een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de gemeentelijke huisvestingsactoren 
moeten verfijnd worden. 
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het actuele aantal sociale huisves-
ting (zie Tabel 23) moet uitgedrukt worden als percentage van het aantal woningen in 
1991 (2.220). Voor de gemeente Merksplas is dit 18,9 %. Dit percentage wordt ver-
geleken met het Vlaams gemiddelde (10 %). Indien een gemeente in het buitenge-
bied meer dan 15 % sociale woningen in haar woningbestand heeft, kan maximaal 
15 % van het totale aantal bijkomende woningen uit sociale woningen bestaan voor 
zover het aandeel sociale woningen in de voorraad beneden de 25 % blijft. Voor 
Merksplas zullen er dan maximaal 96 (=0,15*640) sociale woningen nodig zijn tussen 
1992 en 2007. Het totale aandeel sociale huisvesting blijft daardoor beneden de 25 
% (namelijk 23,2 %). Het behoeftecijfer wordt getoetst aan de realisaties van de 
huisvestingsmaatschappijen vanaf 1992. 

Tabel 24: Gerealiseerde sociale projecten vanaf 1992 

 Gerealiseerd 1992-2002 
  
Huur  26 woningen 
Koop  71 woningen 
Totaal 97 woningen 
  
Behoefte 1992-2007  96 woningen 
Overschot  1 woning 

Bron: Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Kleine Landeigendom Noorderkempen 

Tabel 24 toont aan dat strikt genomen de behoefte aan bijkomende sociale woningen 
volledig zal ingevuld zijn in 2007. 
De doelgroep van bewoners van weekendverblijven en campings zijn vaak ook vra-
gende partij op de sociale huisvestingsmarkt. Extra inspanningen naar deze groepen 
toe is daarom wenselijk. 

Aandeel van woningen voor middengroepen uit de lokale bevolking 
Een deel van de totale woningbehoefte kan ook in de vorm van koopwoningen en 
sociale kavels voor middengroepen voorzien worden. Een mogelijke berekeningsme-
thode voor deze behoefte werd door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimte-
lijk structuurplan. Dit is echter een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de ge-
meentelijke huisvestingsactoren moeten ingevuld worden.  
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het aandeel woningen voor mid-
dengroepen dient beperkt te blijven tot de helft van het totale aantal bijkomende 
sociale woningen. Enkel voor gemeenten waar de markt van de bouwgronden onder 
sterke druk staat, kan dit aandeel worden opgetrokken tot hetzelfde aantal bijkomen-
de sociale woningen. Onder ‘sterke druk’ staan wordt eveneens gedefinieerd door 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan: 
– Het gemiddelde van de prijzen per m² bouwgrond in 1992 en 1997 ligt hoger dan 

het provinciaal gemiddelde. 
– Ook de toename van de prijs per m² bouwgrond tussen 1992 en 1997 ligt hoger 

dan het provinciaal gemiddelde. 

Tabel 25: Evolutie van de verkoopprijzen voor bouwgronden 

  Merksplas Prov. Antwerpen 
    
1992 aantal 39 7.068 
 gem. oppervlakte 12,68 1.417 
 prijs/m² 22,1 27,2 
1997 aantal 35 4.888 
 gem. oppervlakte 13,91 1.148 
 prijs/m² 30.7 43,5 
    
gem. prijs ‘92-‘97  26,4 35,4 
stijgingsfactor  1,389 1,596 

Bron: NIS, Financiële Statistieken van de verkopen van onroerende goederen 

Zowel de gemiddelde prijs per m² bouwgrond als de toename van de prijs is in de 
gemeente Merksplas lager dan in de provincie Antwerpen. Vandaar dat het aandeel 
woningen voor middengroepen beperkt dient te blijven tot de helft van het totale 
aantal bijkomende sociale woningen. Voor Merksplas zullen er dus 48 koopwoningen 
en/of kavels nodig zijn tussen 1992 en 2007. Deze realisaties worden getoetst aan 
de realisaties vanaf 1992. In de periode 1992-2002 werden voor deze groep geen 
kavels/ woningen gerealiseerd, maar tot 2007 wel aangezien er in 2003 een verkave-
ling werd goedgekeurd aan de Kleirijtse Driesen.  
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Tabel 26: Gerealiseerde woningen en kavels voor de middengroepen vanaf 
1992 

 gerealiseerd 1992-2002 

  
kavels 0 
koopwoningen 0  
totaal 0 
  
behoefte 1992-2007 48 
verkocht in 2003 37 
tekort 2003-2007 11 

Bron:  gemeentelijke diensten, IOK 

Overzicht van de verschillende behoeften 

Tabel 27: Overzicht van de verschillende behoeften 

 Behoefte 2002-2007 

  
Totale woningbehoefte 210 woningen 
  
Waarvan:  
Huurwoningen 0 woningen 
Koopwoningen 0 woningen 
Middengroep6 48 woningen/kavels 
Particuliere sector 162 woningen 
  

1.6 Aanbodbepaling 

Het aanbod aan bouwmogelijkheden werd onderzocht aan de hand van de kadaster-
plannen. Om een zo realistisch mogelijk aanbod te bekomen, wordt de aanbodsbe-
paling gekoppeld aan de visie die in het richtinggevend gedeelte wordt uitgewerkt.  

Aanbod langs uitgeruste wegen 
Het aanbod aan bouwmogelijkheden werd onderzocht aan de hand van de kadaster-
plannen (kadscan). Bij de analyse werden alle ontsloten, vrijliggende percelen geteld, 
                                                        
6 Bij deze behoefte is nog geen rekening gehouden met het goedgekeurde project Kleirijtse Driesen van 
2003, waarbij 37 kavels voor middengroepen werden verkocht. 

rekening houdend met het overzicht van de vergunde verkavelingen en de daarin 
bebouwde loten tot 1 januari 2003. Ook werd rekening gehouden met de goedge-
keurde BPA’s (de behouden BPA’s van voor het gewestplan7 en de BPA’s van na het 
gewestplan8) die een impact hebben op de nederzettingsstructuur: 
– BPA De Hees (MB 10.10.90) Dit BPA voorziet in de uitbreiding van het bestaande 

woonpark De Hees met ca. 1,4 ha of 6 kavels voor villabouw.  
De effectieve bouwmogelijkheden op leegstaande percelen gelegen aan een uitge-
ruste weg werden bepaald aan de hand van perceelsbreedten conform omzendbrief 
RO 97/03. Om een zo realistisch mogelijk aanbod te verkrijgen, wordt de verdichting 
op maat van de kern voorgesteld rekening houdend met de gewenste ruimtelijke 
structuur in dit structuurplan. De opvulmogelijkheden via appartementen worden 
bepaald aan de hand van een correctiefactor (zie verder).  

Tabel 28: Aanbod onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen volgens RO 
97/03 

 Woon-
gebied 

Landelijk 
woon-
gebied 

Woon-
park 

WUG Verkaveling 
in WUG 

Verk. bui-
ten woon-

zone 

Totaal 

Merksplas 289 15 31 14 66 18 433 
Bron: gemeentebestuur Merksplas, kadscan 2, luchtfoto’s 1995, luchtfoto’s IOK 1999, eigen berekeningen 

De telling geeft het theoretische aanbod bouwrijpe percelen. Deze gronden zullen tot 
2007 niet allemaal op de markt komen. AROHM hanteert een realisatiegraad van 30 
% op 10 jaar voor kavels langs uitgeruste wegen (Bestuur RO, het Algemeen en 
Bijzonder Plan van Aanleg, Brussel, 1991). Voor deze planperiode (2003 tot 2007) 
komt dit neer op een realisatiegraad van 12 %. Deze regel geldt echter voor kavels 
buiten BPA’s en goedgekeurde verkavelingen. Na analyse van de verkavelingen 
(vanaf 1962) en de bebouwde kavels hierin, blijkt de gemeente Merksplas over een 
gemiddelde realisatiegraad van 71, 5% te beschikken voor kavels in goedgekeurde, 
niet vervallen verkavelingen (sociale verkavelingen niet meegerekend). De realisatie-
graad die toepasbaar is op sociale huisvesting is nog groter. Gelet op de inschrij-
vingslijsten van de huisvestingsmaatschappijen en de bouwverplichting (binnen 5 
jaar) op sociale kavels, wordt een realisatiegraad van 100 % toegepast op het vrijlig-
gende aanbod van de huisvestingsmaatschappijen en de sociale verkavelingen. 

                                                        
7 Belgisch Staatsblad: Behoud van gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van voor de inwerkingtre-
ding van de vaststelling van het gewestplan of een gewestplanwijziging in het plannenregister van de ge-
meente, publicatie 24/02/2001 
8 AROHM - Afdeling Ruimtelijke Planning: CD-rom geactualiseerde contouren BPA’s Vlaanderen, toestand 
juli 1999 
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Voor de gemeente komen deze realisatiegraden in het totaal neer op 218 percelen. 
Dit cijfer houdt echter alleen rekening met percelen terwijl het de bedoeling is het 
aantal woningen te kunnen bepalen. Aangezien appartementen en studio’s meerdere 
woningen op een perceel kunnen betekenen, is het noodzakelijk om een correctie-
factor op het aantal beschikbare percelen toe te passen. Bij de berekening van de 
correctiefactor nemen we aan dat hetzelfde aandeel ééngezinshuizen zal worden 
gebouwd zoals dat de laatste jaren het geval was volgens het referentiejaar 2001 
(NIS). Per statistische sector werden de verschillende woningtypes opgevraagd 
waardoor nagegaan kon worden dat een meergezinsgebouw in Merksplas gemiddeld 
4,2 woningen bevat. De verhouding tussen ééngezinswoningen en appartementen 
was anno 2001: 90,6 % - 9,4 %. De correctiefactor die we toepassen op het aantal 
beschikbare percelen wordt dan 1,299 (1 x 0,91 + 4,2 x 0,09). Deze correctie geeft 
aan dat er (langs uitgeruste wegen) tegen 2007 ongeveer 283 woningen in de 
gemeente Merksplas op de markt kunnen komen. 

Aanbod van niet uitgeruste woongebieden 
De kavels langs uitgeruste wegen zijn echter niet de enige bouwmogelijkheden bin-
nen de gemeente. Ook de niet uitgeruste gronden in het woongebied kunnen worden 
verkaveld en zo het aanbod verhogen. De volgende tabel geeft een realistisch aan-
bod van deze gronden, rekening houdend met de te verwachten verkavelingsprojec-
ten en de ontwikkelingsperspectieven van de gewenste nederzettingsstructuur. 

Tabel 29: Weergave van het aanbod door niet ontsloten woongebieden in de 
gemeente Merksplas 

zone grootte 
(ha) 

aanbod 
(15/ha) 

perspectieven tot 2007 

Schuttershof 0,57 9 Niet realistisch  
Eikelsblok 1,26 19  Niet realistisch voor 2007 
Vaartstraat 1,39 21 (8) Deels realistisch voor 2007 
Leest-Leopoldstraat 0,57 9 Niet realistisch 
Kerkstraat 0,80 12  Niet realistisch  
Molenzijde 0,39 6 Niet realistisch voor 2007 
Kloosterstraat 0,44 7 Niet realistisch voor 2007 
Albertstraat 0,40 6 Niet realistisch voor 2007 
    
Theoretische potentie  88  
Reële potentie  8  

Bron: gemeentebestuur, kadscan, luchtfoto’s, eigen berekeningen 

In het buitengebied (waartoe Merksplas behoort) worden de niet uitgeruste woonge-
bieden aan 15 woningen/ha ontwikkeld (RSV, 1997). Slechts één zone kan deels tot 
ontwikkeling komen voor 2007. De reële potentie bedraagt 8 kavels. Op deze reële 
potentie moet nog een realisatiegraad toegepast worden (71,5% voor privé-
verkavelingen). Tot 2007 kunnen er dan 5 woningen op de markt komen. 

Aanbod door projecten in woonuitbreidingsgebied 
Woonuitbreidingsgebieden kunnen uitsluitend ontwikkeld worden voor groepswo-
ningbouw. Onder groepswoningbouw lijkt te moeten worden verstaan: het tegelijker-
tijd en gemeenschappelijk oprichten van woningen. Typische voorbeelden van 
groepswoningbouw zijn sociale woonwijken. Projecten voor individueel op te richten 
woningen zijn in principe niet toegelaten, tenzij de gemeente over de ordening van 
het woonuitbreidingsgebied anders heeft beslist (via verkavelingsvergunning of 
BPA). Rekening houdend met deze bepalingen komen de volgende realisaties bin-
nen de woonuitbreidingsgebieden in aanmerking: 
– Vrijliggende kavels in goedgekeurde verkavelingen werden al meegenomen in 

het aanbod langs uitgeruste wegen voorzover ze de ontwikkeling van het achter-
liggende gebied niet in het gedrang brengen. Percelen die in het kader van de 
nieuwe omzendbrief woonuitbreidingsgebieden aangesneden kunnen worden, 
werden eveneens mee opgenomen (Veldenbergstraat, Bredestraat, Heisenein-
de). 

– In maart 2003 werd de verkaveling Kleirijtse Driesen fase 1 goedgekeurd. Deze 
verkaveling creëert 39 kavels aan een dichtheid van 13,9 wo/ha. Aangezien het 
om een verkaveling voor middengroepen gaat, wordt een realisatiegraad van 
100% toegepast. 

– Verder zijn er geen verkavelingen in woonuitbreidingsgebied goedgekeurd. Wel 
wordt de tweede fase in het woonuitbreidingsgebied Kleyrijtse Driesen gepland.  

Aanbod door leegstaande woningen 
Ook de leegstaande panden zorgen voor een aanbod dat extra op de markt kan 
komen. Op de vermoedenslijst van de leegstand wordt 1 woning aangeduid. Het 
aanbod van leegstaande woningen is dus verwaarloosbaar. 
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1.7 Confrontatie: behoefte versus aanbod 

Tabel 30: Confrontatie van de woningbehoefte en het te verwachten woning-
aanbod 

Te verwachten aanbod tot 2007 Aantal 
  
Aanbod langs uitgeruste weg 283 
Aanbod van niet uitgeruste woongebieden 5 
Aanbod door ontwikkeling woonuitbreidingsgebied 39 
Aanbod door renovatie leegstaande panden 0 

Totaal te verwachten aanbod 327 
  
Resterende behoefte tot 2007 210 
Aanbodoverschot 117 

 

De confrontatie geeft aan dat er tot 2007 voldoende bouwmogelijkheden zullen vrij-
komen om de eigen behoefte op te vangen. Bijgevolg kan de gemeente haar groei 
opvangen binnen de woongebieden die voorzien zijn op het gewestplan.  

2 Handel en bedrijvigheid 

De analyses die aan de basis liggen van dit onderzoek zijn terug te vinden in bijlage. 

2.1 Economisch profiel 

Een economische analyse op basis van enkele statistische databanken (RSZ, NBB, 
…) en een vergelijkend onderzoek tussen bedrijfsenquêtes in verschillende Kempi-
sche buitengebiedgemeenten wijst uit dat Merksplas zich kenmerkt door een matig 
tot zwak ontwikkelde secundaire sector, terwijl de quartaire sector zeer dominant tot 
uiting komt. De gemeente bekleedt een middelmatige economische positie in de 
provincie Antwerpen.  

2.1.1 Arbeidsmarkt 

In relatie tot het aantal inwoners heeft de gemeente Merksplas 288 jobs per 1.000 
inwoners. Dit blijft enigszins achter op het arrondissementele en gewestelijke gemid-
delde van ongeveer 330 jobs per 1.000 inwoners. Op basis van deze cijfers, zal de 

gemeente voor wat betreft de tewerkstelling een eerder gematigde invloed op de 
omgeving hebben. 
De voorbije twee decennia is het aantal arbeidsplaatsen in Merksplas met 110 % 
toegenomen. Met uitzondering van de industrie kennen alle sectoren een belangrijke 
groei. Meer dan de helft van het aantal nieuwe jobs kwam tot stand in de non-profit 
sector. Deze sector vertegenwoordigde anno 2002 dan ook nog steeds de meerder-
heid (55 %) van het aantal arbeidsplaatsen.  
Het aantal zelfstandigen is in dezelfde periode eveneens sterk toegenomen (70 %). 
De groei is in belangrijke mate terug te vinden in de tertiaire sector. 
In Merksplas bedraagt de verhouding tussen het aantal zelfstandigen en het aantal 
loon- en weddetrekkenden 31 %, wat hoger ligt ten opzichte van de referentieregio’s. 
Relatief gezien zijn er in de gemeente minder werklozen dan in het arrondissement 
Turnhout. Het aantal vrouwelijke werklozen is verhoudingsgewijs merkelijk lager, 
terwijl de mannelijke werklozen talrijker zijn. De werkgelegenheidsindex ligt net onder 
deze van het arrondissement Turnhout. Een index van 57 % voor Merksplas toont 
aan dat iets minder dan de helft van de actieve bevolking elders op zoek moet gaan 
naar een job. 
Merksplas heeft, anno 1991 een vrij grote uitgaande pendel van de beroepsbevol-
king: 57 % van de in Merksplas wonende beroepsbevolking is werkzaam buiten de 
gemeentegrenzen. De inkomende pendel daarentegen is beperkter: 42 % van de in 
Merksplas werkende beroepsbevolking is afkomstig uit andere gemeenten. De be-
langrijkste uitgaande pendel gaat naar Turnhout, gevolgd door Beerse en Hoogstra-
ten. De inkomende pendel is hoofdzakelijk afkomstig van de omliggende gemeenten. 
Recentere cijfers inzake bruto-pendel (2002) wijzen nog steeds op een, zij het be-
perktere, bruto uitgaande pendel. 
De beperkte werkgelegenheidsindex en de pendelgegevens vormen een indicatie 
voor het gegeven dat de gemeente een eerder beperkte invloed heeft op de omge-
ving voor wat betreft de tewerkstelling. Merksplas kan dan ook niet beschouwd wor-
den als een zelfstandige tewerkstellingspool. 

2.1.2 KMO’s en grote bedrijven 

Op basis van de Europese criteria inzake personeelsbestand, omzet en balanstotaal 
werden in Merksplas de middelgrote en de grote ondernemingen opgespoord. Op 
basis van het NBB-bestand zijn er in Merksplas twee grote ondernemingen geves-
tigd, met name Peeraer Belgium (groothandel in brandstoffen) en de sociale bouw-
maatschappij De Noorderkempen. Daarnaast kunnen nog een tiental ondernemingen 
als middelgroot worden gecategoriseerd. 
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Enkel de groothandel in brandstof en het hieraan gekoppelde transportbedrijf zijn 
gevestigd op een ambachtelijke zone (Steenweg op Beerse). De overige middelgrote 
en grote ondernemingen komen verspreid voor over het grondgebied van Merksplas. 

2.1.3 Sterke sectoren 

De specialisatiecoëfficiënt is qua tewerkstelling een indicatie voor de sterke aanwe-
zigheid van bepaalde sectoren in Merksplas in vergelijking met het Vlaamse Gewest. 
Een coëfficiënt groter dan één wijst op specialisatie.  
Voor de hoofdsectoren blijkt dat binnen de landbouw, de energiesector, de bouwnij-
verheid en de quartaire sector in Merksplas relatief meer mensen werken dan in 
Vlaanderen. Voor de overige sectoren is dit kengetal beduidend kleiner dan één. 
De sterkte van de quartaire sector wordt gedragen door enkele subsectoren, terwijl 
andere ver achterblijven. De subsectoren ‘algemene collectieve diensten’ en ‘maat-
schappelijke dienstverlening” staan in voor 44 % van de totale tewerkstelling. Daar-
naast komt ook het algemene bestuur tot uiting als een sterke sector. 

2.2 Behoefteprognose 

De categorisering van Merksplas door het RSPA als gemeente met gewoon hoofd-
dorp type II impliceert dat een nieuw lokaal bedrijventerrein mag worden aangesne-
den ter opvang van de endogene, economische groei (tot 2007) en herlokalisatie van 
zonevreemde lokale bedrijven en historische gegroeide bedrijven. 
Aangezien handel in principe verweefbaar is in de kern, wordt hier enkel de behoefte 
aan lokaal bedrijventerrein geraamd. 

Endogene groeiraming op basis van trendanalyse 
Voor de raming van het aantal te verwachten nieuwe vestigingen tot 2007 (endogene 
groeiraming) werd aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank een trend-
analyse uitgevoerd. Bij deze trendanalyse werd een selectie gemaakt van de bedrij-
ven die thuishoren op een lokaal bedrijventerrein, met name de kleine en middelgrote 
ondernemingen in de sectoren ‘industrie’, ‘bouw’, ‘onderhoud en reparaties van voer-
tuigen’, ‘transportsector’ en ‘opslag’. Handelsactiviteiten werden om die reden niet 
weerhouden. De trendanalyse zelf werd naar analogie van de RSV-methodiek toe-
gepast op de periode 1992-1997. Op deze tijdsspanne werd een lineaire regressie 
van de oprichtingen binnen voormelde sectoren uitgevoerd dewelke werd geëxtrapo-
leerd tot 2007, wat een raming geeft voor het aantal nieuwe oprichtingen tot 2007. 
Op basis van de uitgevoerde trendanalyse wordt in de periode 1998-2007 het aantal 

starters geraamd op 33 eenheden. Van deze bruto raming dient in mindering ge-
bracht: 
– Aantal faillissementen: 

Extrapolatie van de faillissementen in de betreffende sectoren vanuit de NIS ge-
gevens, rekening houdend met de verhouding lokaal / regionaal in Merksplas vol-
gens de Belfirst, geeft volgende raming: ongeveer 15 faillissementen in de perio-
de 1998-2007. 

– Verweefbare bedrijven: 
Een deel van de startende bedrijven wordt geacht verweefbaar (of tijdelijk ver-
neembaar) te zijn. Dit percentage wordt binnen de betrokken sectoren geraamd 
op 30 %. 

Dit resulteert in volgende raming van de behoefte: (33-15) x 0,7 = 12 à 13 nieuwe 
lokale bedrijven voor de periode 1998-2007. 
Om de oppervlaktebehoefte te bekomen, dient vermenigvuldigd te worden met het 
richtcijfer van gemiddeld 2.500 m² per bedrijf, wat resulteert voor de periode 1998-
2007 in een totale bijkomende behoefte van: 12,6 x 2.500 m² = 31.500 m² of 3,15 ha.  

Raming herlokalisatiebehoefte van bestaande bedrijven 
De regularisatie-, uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften van bestaande bedrijven 
vormen het tweede luik van de behoefteraming. Hiertoe behoren naast de ‘juridisch’ 
zonevreemde handel en bedrijven in de open ruimte eveneens de economische 
activiteiten met verwevingsproblemen in de woonzone (of de ‘ruimtelijk’ zonevreemde 
handel en bedrijvigheid) opgenomen. 
Een gedetailleerd beeld van deze behoefte kan enkel bekomen worden door geïndi-
vidualiseerd onderzoek per bedrijf, wat het onderwerp moet uitmaken van een secto-
raal RUP ‘zonevreemde handel en bedrijvigheid’.  
Vandaag zijn wel reeds een aantal indicatoren aanwezig voor deze herlokalisatiebe-
hoefte: een raming kan gebeuren door confrontatie van de bestaande zonevreemde 
bedrijven met de gewenste ruimtelijke structuur. Waar deze confrontatie leidt tot een 
negatieve beoordeling (onverenigbaarheid) is herlokalisatie het aangewezen ontwik-
kelingsperspectief. In eerste instantie betreft het bedrijven in zogenaamde kwetsbare 
gebieden, die in principe resulteren in een classificatie 0 ( “herlokaliseren”) voor zon-
evreemde bedrijven (zie richtinggevend deel, ‘Toetskader zonevreemde infrastruc-
tuur’).  
Een confrontatie van bestaande zonevreemde bedrijven met de kwetsbare gebieden 
via GIS analyse, levert geen herlokalisatiebehoefte op. Bij inzoomen op perceelsni-
veau doorstaan alle bedrijven de watertoets. Eén activiteit (opvangcentrum voor 
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gehandicapten) ligt op de rand van een habitatrichtlijngebied zodat verdere afweging 
in een RUP noodzakelijk is; bovendien komt bij herlokalisatie van deze activiteit een 
lokaal bedrijventerrein niet in aanmerking. Drie bedrijven bevinden zich in het be-
schermd landschap van de Kolonie maar zijn geïntegreerd in de bestaande, histo-
risch gegroeide infrastructuur. 
Dit resulteert in een herlokalisatiebehoefte op basis van een eerste kwetsbaar-
heidstoetsing gelijk aan 0 ha. Deze berekening is indicatief en dient zonodig bijge-
steld in functie van de reële herlokalisatiebehoefte die blijkt uit een sectoraal RUP 
zonevreemde bedrijven. 
Deze raming is dus exclusief de economische activiteiten met verwevingsproblemen 
in de woonzone en exclusief mogelijk andere onverenigbare bedrijven in de open 
ruimte (buiten kwetsbaar gebied). Uit de gehouden bedrijfsenquête bleek dat tien 
bedrijven overwegen om te verhuizen. De meeste ondernemingen zijn momenteel 
gelokaliseerd in de woonzone of in de open ruimte en wensen te verhuizen naar een 
bedrijvenzone. Eén bedrijf behoort tot een sector die niet thuishoort op een lokaal 
bedrijventerrein. Voor de raming van de herlokalisatiebehoefte van de overige 9 
bedrijven wordt als oppervlaktenorm uitgegaan van dezelfde factor als bij de trend-
analyse m.n. 2.500 m². Dit brengt de geraamde herlokalisatiebehoefte op 2,25 ha. 
Deze berekening is eveneens indicatief en dient zonodig bijgesteld in functie van de 
reële herlokalisatiebehoefte die blijkt uit een RUP. 

2.3 Aanbodbepaling 

Het aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven werd onderzocht aan de 
hand van gedigitaliseerde kadasterkaarten. Bij de analyse werd per bedrijvenzone 
het theoretisch aanbod en het realiseerbaar aanbod nagegaan. Het theoretisch aan-
bod omvat de totale oppervlakte aan niet-gebruikte of vrijliggende percelen op de 
bedrijvenzones. Het realiseerbaar aanbod houdt rekening met de realisatiegraad in 
functie van de eigendomsstructuur, het uitrustingsniveau en de ontwikkelingsper-
spectieven (uit het richtinggevend gedeelte) van de niet-gebruikte of vrijliggende 
percelen. 

De bedrijvenzones Slagmolen en Steenweg op Beerse zijn geheel ingevuld. De be-
drijvenzone langs de Steenweg op Weelde voorziet in de herlokalisatiebehoefte van 
een naastliggend zonevreemd grondwerkbedrijf. De zone Melkerij van 0,4 ha staat 
leeg na de verhuis van de gemeentelijke werkplaats naar de zone Veldenberg. De 
staat van de aanwezige gebouweninfrastructuur bemoeilijkt een korte termijnontwik-
keling zodat dit aanbod niet als ‘realiseerbaar voor 2007’ wordt beschouwd. Op de 
zone Veldenberg worden de nog vrijliggende percelen ingenomen door de gemeen-
telijke werkplaats of in strategische reserve gehouden door bestaande bedrijven. 

De aanbodanalyse op de bestaande bedrijvenzones naar een realiseerbaar aanbod 
voor 2007 levert in de gemeente Merksplas geen ruimte op ter opvang van de endo-
gene groei. 

2.4 Confrontatie: behoefte versus aanbod 

De behoefte dient te worden afgewogen ten opzichte van het nog beschikbare aan-
bod aan bedrijfsgronden op de bestaande bedrijvenzones. De realiseerbaarheid van 
het aanbod is in de aanbodsbepaling meegenomen. 
De berekende behoefte van de trendanalyse (= oprichting nieuwe bedrijven - faillis-
sementen) bedraagt netto 3,15 ha. De voorlopige raming van de herlokalisatiebe-
hoefte bedraagt 2,25 ha. 
Na de confrontatie met het realiseerbaar aanbod (0 ha) blijft dus nog een resterende 
behoefte voor nieuwe bedrijven en de herlokalisatie van bestaande bedrijven van 5,4 
ha. 
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3 Behoefte aan bijkomende recreatieve infra-
structuur 

Indicatoren inzake ruimtebehoefte voor recreatie zijn: 
– de wensen geuit vanuit het verenigingsleven (op basis van de enquête die ge-

houden werd in het kader van het sectoraal onderzoek recreatie) 
– informatie van de gemeentelijke diensten 
– een eerste evaluatie van de zonevreemde infrastructuur (i.f.v. herlokalisatie) 

3.1 Behoefte aan recreatieve voorzieningen 

3.1.1 Behoefte op basis van de enquête 

Tijdens de zomer van 2002 werd, in het kader van de deelnota recreatie, een enquê-
te gehouden bij de verenigingen uit Merksplas. Deze enquête leverde 50 responden-
ten op. 

In deze enquête werd onder meer gepeild naar de houding van de vereniging ten 
aanzien van de huidige locatie, de nood aan bijkomende ruimte (gebouwen of terrei-
nen) en hun standpunt ten aanzien van een eventuele herlokalisatie. Vermits niet 
elke vereniging heeft gereageerd, geeft het onderstaande ook geen totaalbeeld van 
de effectieve behoefte aan bijkomende recreatieve infrastructuur. 
De gesignaleerde behoefte van de verenigingen houdt er geen rekening mee of de 
ruimte die zij in gebruik hebben al dan niet juridisch voorzien is. Deze behoefte staat 
met andere woorden los van de zonevreemdheidsproblematiek.  

Behoefte aan ruimte voor sportactiviteiten 
Tabel 31 geeft een overzicht van de 13 sportverenigingen die een bijkomende be-
hoefte aan sportinfrastructuur signaleren. De sporthal, met aanpalende buiteninfra-
structuur, is gelegen in de juiste gewestplanbestemming, met name recreatiegebied. 
De manege daarentegen is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

Tabel 31: Behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur 

Vereniging Type Behoefte Functie bijkomen-
de ruimte 

    
F.C. Hoekeinde Voetbal Open lucht Meer trainingsuren 
Voetbal MSK Voetbal Open lucht Meer trainingsuren 
F.C. Gemboeboys Voetbal Open lucht Meer trainingsuren 
ZVK KLJ Merksplas Zaalvoetbal Overdekt Meer trainingsuren 
ZVC De Sportschuur Zaalvoetbal Overdekt Meer trainingsuren 
Z.V.C. De Spetsers Zaalvoetbal Overdekt Meer trainingsuren 
Volleybalclub Merksplas Volleybal Overdekt Meer trainingsuren 
Dansclub Merksplas Dansclub Overdekt Meer trainingsuren 
LRV St. Maarten Paardensport Overdekt en open lucht Inspringpiste / 

parking vrachtwa-
gens 

Atletiekclub Merksplas Atletiek Overdekt en open lucht Meer trainingsuren / 
joggingpad 

Tennisclub M.T.K. Tennis Overdekt en randvoor-
zieningen 

Meer trainingsuren / 
uitbreiding sanitair, 
berging, … 

St. Sebastiaansgilde Handboogschieten Randvoorzieningen Bergruimte 
Touwtrekvereniging 
'De Berketrekkers' Touwtrekken Randvoorzieningen 

Bergruimte, sani-
tair, vergaderlokaal 

Bron:  Enquête recreatie Merksplas (2002) 

Drie voetbalploegen geven te kennen dat een bijkomend terrein erg aangewezen zou 
zijn. Omdat er momenteel zoveel ploegen op de bestaande terreinen spelen is het 
immers niet evident om een efficiënte uurregeling uit te werken. 
De zes verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke sporthal kaarten het 
probleem van overbezetting aan. De beschikbare uren moeten immers verdeeld 
worden over een groot aantal verenigingen dat gebruik wenst te maken van de 
sporthal. Indien er meer ruimte zou zijn, zouden de sportclubs graag meer uren ter 
beschikking hebben om te sporten.  
De atletiekclub wenst in de toekomst gebruik te kunnen maken van een joggingpad. 
De tennisclub zou naast extra tennisvelden ook aanpassingen willen doorvoeren aan 
de randvoorzieningen (uitbreiding sanitair, keuken, bergruimte).  
De LRV St. Maarten heeft voornamelijk extra ruimte nodig voor tijdens de wedstrij-
den. Bij grote wedstrijden zou het aangewezen zijn om een beroep te kunnen doen 
op een overdekte inspringpiste en een extra parking voor de vrachtwagens. De hon-
denvereniging maakt eveneens gebruik van de terreinen aan de ruiterijhal. De vere-
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niging maakt melding van de behoefte aan een gebouw met sanitair, bergruimte en 
de mogelijkheid om te vergaderen.  
De dansschool wil een ruimte die aangepast is aan haar specifieke noden, met vol-
doende mogelijkheden om lessen te organiseren. De St. Sebastiaangilde tot slot 
signaleert de behoefte aan bijkomende bergruimte. 

Behoefte aan ruimte voor jeugdverenigingen 
De jeugdinfrastructuur in Merksplas bestaat enerzijds uit het jeugdcentrum Spelewei 
en anderzijds uit het jeugdhuis Zigzag, beide gelegen binnen het woonweefsel.  
Van de vier jeugdbewegingen die gebruik maken van het jeugdcentrum, hebben 
enkel de chiromeisjes gereageerd op de enquête. De chiromeisjes zijn zeer tevreden 
over het terrein en de lokalen die ze ter beschikking hebben. Herlokalisatie is niet 
aan de orde. 
Het jeugdhuis wenst uit te breiden. Deze extra ruimte zou aangewend worden als 
vergaderlokaal en opbergruimte.  

Behoefte aan een polyvalente ruimte 
Een negental verenigingen signaleren de behoefte aan extra accommodaties om hun 
activiteiten op een vlotte en toegankelijke manier te kunnen organiseren. Het zijn 
voornamelijk de meer cultuurgerichte verenigingen die een betaalbare polyvalente, 
culturele zaal suggereren om tegemoet te komen aan deze extra ruimtebehoefte. 
Naast meer ruimte voor het organiseren van activiteiten, wordt ook de behoefte aan 
bijkomende bergruimte of andere randvoorzieningen (sanitair, keuken, …) gesigna-
leerd (o.a. gildelokaal, zaal De Kunstvrienden, parochiehuis). Een enkele vereniging 
vraagt om nieuwe bergruimte (bv. de wijkwerking Schuivenoord).  

Behoefte aan specifieke ruimte 
Binnen de gemeente melden verschillende verenigingen de nood aan een fuifzaal.  
De heemkundige kring Marcblas is vrij tevreden over het heemhuis ‘Caron’s Hofke’. 
Het is een gekende en vlot bereikbare locatie, met een goede archiefruimte. Noch-
tans is de verouderde buitenzijde van het gebouw weinig uitnodigend en is er geen 
opslagruimte voor de historische voorwerpen van de kring. Vandaar dat de heem-
kundige kring een hal wenst voor de opslag van hun voorwerpen, zodat de huidige 
locatie (de oude melkerij) verlaten kan worden. Daarnaast moet er ook de mogelijk-
heid bestaan om de voorwerpen tentoon te stellen. De heemkundige kring doet het 
voorstel om de verschillende ‘koterijen’ in het Caron’s Hofke te vervangen door een 
polyvalente hal. 

De fotokring Merksplas wenst voor een optimale ontplooiing van de vereniging te 
kunnen beschikken over een doka. Daarnaast zouden ze ook een bergruimte willen 
voor het stockeren van gevoelig fotomateriaal. 

Behoefte aan ruimte voor campings 
De campings binnen de gemeente Merksplas zijn beide geselecteerd als toeristisch-
recreatief knooppunt op provinciaal niveau. De behoefte wordt daarom aangetoond 
door de toeristische dienst van de provincie.  
Voor de camping Molenzijdse Heide werd de behoefte reeds aangetoond en deze 
wordt ondersteund door de provincie.  

3.1.2 Evaluatie zonevreemde infrastructuur 

Binnen de gemeente Merksplas is de zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastruc-
tuur beperkt. De gemeentelijke manege is gelegen in de open ruimte, maar buiten 
kwetsbaar gebied.  
Het gemeentelijk park Caron’s Hofke is eveneens in agrarisch gebied met land-
schappelijke waarde gelegen. Een klein gedeelte van het park is in valleigebied ge-
legen (NOG). Herlokalisatie is echter niet gewenst.  

3.1.3 Samenvatting behoefte 

Vanuit de sportverenigingen komt er vraag om zowel de binnen- als de buitenopper-
vlakte te vergroten. Ook vanuit de socioculturele verenigingen is er vraag voor extra 
ruimte, maar deze zal op korte termijn ingevuld worden. De gemeente is momenteel 
immers volop bezig met de plannen voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel 
gebouw. Dit gemeenschapscentrum komt er in aanvulling op en ter vervanging van 
de bestaande en soms verouderde gebouwen. In dit gebouw zullen enerzijds de 
gemeentelijke bibliotheek, de VVV en een cafetaria ondergebracht worden en ander-
zijds zullen er één grote en meerdere kleine polyvalente ruimten voorzien worden. 
Het gemeenschapscentrum zal gelokaliseerd worden ter hoogte van de Markt.  
De totale behoefte aan sportvoorzieningen wordt geraamd op 2 ha.  
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3.2 Aanbod recreatieve infrastructuur 

De bestaande zones voor recreatie komen verspreid voor in de gemeente. In totaal is 
15,79 ha aangeduid als zone voor dagrecreatie. Slechts 5,9 ha (sportcentrum) wordt 
effectief gebruikt. Er blijft dus een theoretisch aanbod van 9,89 ha. Deze oppervlakte 
komt echter verspreid voor doorheen de gemeente. Deze gebieden zullen herbe-
stemd worden naar open ruimte. Hierdoor is het realiseerbaar aanbod binnen de 
gemeente gelijk aan 0 ha.  

3.3 Confrontatie behoefte – aanbod 

Uit de confrontatie blijkt dat wanneer de juridische voorraad van de bestaande ver-
spreid liggende zones voor dagrecreatie herbestemd wordt naar open ruimte, een 
behoefte ontstaat om aangesloten bij de kern een gebied aan te snijden voor dagre-
creatie.  
Deze behoefte kan ingevuld worden binnen de te herbestemmen oppervlakte van 
gebieden voor dagrecreatie (9,89 ha). Er dient echter ook rekening te houden met 
bestaande infrastructuur die nu zonevreemd is en in de toekomst behouden wordt 
(manege: 5 ha en Caron’s Hofke: 2,2 ha). Er rest dan een oppervlakte van 2,69 ha.  

4 Ruimtebehoefte gemeenschapsvoorzienin-
gen, ontginningsgebieden, milieubedrijvig-
heid 

4.1 Gemeenschapsvoorzieningen 

Momenteel is er geen behoefte aan bijkomende voorzieningen.  

4.2 Ontginningsgebieden 

Op Vlaams niveau wordt de behoefte voor nieuwe ontginningen (klei, leem, zand, 
grind) onderzocht en worden gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgesteld. 
Deze studie omschrijft het behoud en de herbestemming van bestaande ontgin-
ningsgebieden, tegelijk met nieuwe locatievoorstellen op lange en korte termijn. Een 
onderdeel van de studie gaat uit naar de klei van de Kempen. Verder onderzoek 

dient aan te geven of er binnen de gemeente Merksplas een uitbreidingsgebied is 
voorgesteld.  
De gemeente Merksplas suggereert aan de hogere overheden om in de gemeente 
geen verdere uitbreiding van kleiontginning te voorzien dan de huidige ontginningen, 
aangezien de gronden die hiervoor in aanmerking komen gebruikt worden door de 
professionele, grondgebonden landbouw in de gemeente en het gebied bovendien 
landschappelijk waardevol is.  

4.3 Milieubedrijvigheid 

Volgende elementen zijn wenselijk op de bedrijfssite binnen de gemeente9: 
– Uitbreiding van het containerpark, ter verbetering van de verkeersdoorstroming 

en voor het toegankelijk maken voor KMO’s 
– Uitbreiding van de groencompostering tot 30.000 ton 
– Opslagruimte voor afgewerkte compost om de verschillen tussen de continue 

productie en de seizoensgebonden afzet op te vangen 
– Uitbreiding met overslagactiviteiten voor afvalstoffen, in hoofdzaak voor deze die 

nu nog gestort worden en op termijn elders verwerkt zullen worden 
– Oprichting van één gezamenlijk sanitair en administratief gebouw voor het perso-

neel, gekoppeld aan een ontvangstruimte in het kader van de permanente op-
dracht tot sensibilisering van doelgroepen (scholen, verenigingen, …) 

Deze uitbreiding kan geraamd worden op een netto behoefte van 2,6 ha voor de 
verschillende activiteiten10. Vermits een gedeelte van de groencompostering gelegen 
is op een oude stortplaats en er zich momenteel reeds verzakkingsproblemen voor-
doen, zal dit gedeelte bij voorkeur geherlokaliseerd worden.  
 

                                                        
9 bron: IOK Afvalbeheer, 2004, Voorbereidende nota voor het opmaken van een RUP voor het milieubedrijf 
Beerse-Merksplas  
10 Tijdens een informeel overleg met ARP is gebleken dat het opstellen van een RUP voor de milieubedrijfssi-
te een gemeentelijke bevoegdheid is.  
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V TRENDS, KNELPUNTEN, KWALITEITEN EN 
KANSEN 

1 Trends 

1.1 Bebouwde ruimte 

– Het aantal inwoners in Merksplas kent een zeer snelle groei (37 % op vijfentwintig 
jaar tegenover 7 % in Vlaanderen), en is zelfs het grootst binnen het arrondisse-
ment. Deze groei komt volledig tot stand door de natuurlijke aangroei (192 %), 
daar de gemeente gekenmerkt wordt door een negatief migratiesaldo (- 92 %). 
Sinds de jaren ’80 is het totaal aantal migratiebewegingen wel toegenomen, het 
saldo tussen in- en uitwijking vertoont grote schommelingen. 

– Vooral de jong-volwassenen en de gezinnen met kinderen (leeftijdsgroep 25-34 
jaar) hebben de neiging om te emigreren.  

– De bevolkingssamenstelling in Merksplas is jong in vergelijking met omliggende 
gemeenten, het arrondissement, de provincie en het gewest. De vergrijzing van 
de bevolking is pas in de jaren ’90 begonnen. 

– Merksplas kent binnen het arrondissement een uitgesproken aangroei van het 
aantal woningen. Dit hangt samen met de sterke aangroei van de bevolking. Als 
gevolg hiervan komen er relatief veel woningen voor uit de periode 1981-2001. 
Bouwpercelen werden voornamelijk ingevuld met vrijstaande bebouwing. Herver-
kaveling naar percelen voor halfopen of gesloten bebouwing is schaars. Boven-
dien is de perceelsoppervlakte enorm toegenomen (55 %). 

– Het aandeel appartementen in Merksplas is beperkt in vergelijking met de buur-
gemeenten. Naast huurwoningen nemen ook huurappartementen in aantal toe. 
Wanneer een onderscheid wordt gemaakt naar sociale en particuliere huisves-
ting, blijkt dat er relatief weinig sociale huurwoningen aanwezig zijn. Het aantal 
sociale koopwoningen daarentegen is wel hoog. Door het relatief hoge aandeel 
personen met een inkomen dat lager is dan 10.000 EUR per jaar, is er duidelijk 
nood aan sociale huisvesting.  

– In de sector van de weekendverblijven is het hoogtepunt voorbij. Dit verlicht in de 
toekomst de druk aan de vraagzijde bij het voorzien van nieuwe zones voor ver-
blijfsrecreatie. De problematiek van de bestaande zonevreemde weekendverblij-

ven en de permanente bewoning is echter groot. Deze problematiek zal allicht ex-
tra sociale huisvestingsmodaliteiten eisen. 

– Merksplas kenmerkt zich door een hoge quartaire tewerkstelling, met een hoge 
specialisatie in de algemene collectieve diensten en de maatschappelijke dienst-
verlening. Deze specialisatie dient volledig in verband te worden gebracht met de 
strafinrichting Kolonie - annex opvangcentrum voor illegalen. Daarnaast scoren 
ook de bouw, de energiesector, het gemeentelijk bestuur en de houtindustrie be-
ter in vergelijking met het Vlaams Gewest.  In vergelijking met het arrondissement 
Turnhout, de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest ligt vooral het aandeel 
van de quartaire en van de primaire sector (en in mindere mate de bouwnijver-
heid) merkelijk hoger in Merksplas 

– De rekrutering van de werknemers gebeurt hoofdzakelijk in Merksplas zelf of in 
één van de buurgemeenten. De bedrijven kennen dus een sterke lokale binding 
voor wat betreft hun personeel. Ook voor wat betreft de klanten zijn de onderne-
mingen eerder op de directe omgeving georiënteerd, terwijl de leveranciers veelal 
uit de verdere regio afkomstig zijn. 

– Merksplas telt heel wat verenigingen, maar waar vroeger in het traditionele dorps-
leven vooral de socioculturele ontmoetingsverenigingen sterk actief waren, heb-
ben de laatste decennia de sportverenigingen een sterke groei gekend. Deze 
verenigingen stellen heel wat meer eisen inzake ruimtebehoefte en inzake uitrus-
ting van de gebruikte locaties. Het gaat hierbij bovendien om aanzienlijke investe-
ringen, die niet altijd gedragen kunnen worden door de betrokken verenigingen. 
De lokale overheden zien het dan ook als hun taak aan die vraag tegemoet te 
komen en medegebruik van sportinfrastructuur te organiseren. Ook infrastructu-
ren, waar verenigingen enkele malen per jaar grotere activiteiten willen organise-
ren, en polyvalente ruimten zijn vaak eigendom van deze instanties. 

1.2 Open ruimte 

– Vroeger waren natuur en landbouw op een spontane manier met elkaar verwe-
ven. Er waren landschapstypes ontstaan met een hoge graad van natuurlijkheid 
en een grote diversiteit. De boeren hadden hun bedrijven aan de natuurlijke om-
standigheden aangepast. Door toenemende ontginningen en ingrepen in het 
landschap zijn tal van kleine landschapselementen verdwenen en verminderden 
de natuurlijke valleicondities. De natuurlijke gebieden in Merksplas beperken zich 
momenteel tot eerder geïsoleerde gebieden. Dit komt de planten- en dierenge-
meenschap niet ten goede.  

– Schaalvergroting treedt op in de landbouw: een dalend aantal bedrijven bewerkt 
een toenemend areaal. De daling van het aantal bedrijven in Merksplas is echter 
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niet zo spectaculair, maar er is in de loop der tijd wel een verschuiving opgetre-
den van grondgebonden naar grondloze bedrijven. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
de algemene grondgebondenheid van de landbouwsector in de gemeente ge-
daald is.  

– Grote delen van wat voorheen permanent gras- of hooiland was wordt nu inge-
schakeld in een teeltrotatie met maïs. Het overgrote deel van de cultuurgronden 
staat in functie van de voederwinning. Het aandeel in de menselijke consumptie 
is klein, met uitzondering van de fruit- en groenteteelt onder glas. Deze sector 
heeft enorm aan belang gewonnen de laatste 20 jaar.  

– De laatste jaren is naast het traditionele recreatieve circuit een toenemende be-
langstelling op te merken voor het platteland en de natuur. Waar vroeger wande-
len en fietsen niet als een volwaardige tijdsbesteding werd aanzien, heeft een 
groeiende dagelijkse mobiliteit geleid tot een belangstelling voor ontspanningsac-
tiviteiten in een rustige, natuurlijke omgeving. Het enorme succes van wandelpa-
den, fietsroutes, trekkershuttoerisme, bouwkundig erfgoed, horeca in de open 
ruimte, verblijven op de boerderij,… wijst in die richting. Ook de vraag naar spor-
tieve, individuele tijdsbesteding als watersport, ruitersport en dergelijke groeit. 

– De toegenomen “vrije tijd” en de toegenomen automobiliteit heeft geleid tot een 
toename van het ééndagstoerisme en korte verblijven ten koste van langere va-
kanties. Deze trends is algemeen voor Vlaanderen en valt onder andere op te 
merken aan het succes van recreatiedomeinen, bungalowparken en dergelijke. 

1.3 Mobiliteit 

– De behoefte aan verplaatsingen heeft in Vlaanderen een sterke toename gekend 
door het ontbreken van een éénduidig locatiebeleid. De mobiliteitseffecten van de 
verspreide nederzettingsstructuur zijn terug te vinden in een maximaal autoge-
bruik.  

– Er wordt verwacht dat het autobezit in de toekomst nog zal toenemen. Een trend 
die een stijging zal veroorzaken in het aantal autoverplaatsingen en dan in het 
bijzonder verplaatsingen die gebeuren in functie van vrijetijdsbestedingen. Dit 
maakt dat het wegennet nog meer belast zal worden met verkeer.  

– De auto profileert zich meer en meer als algemeen vervoersmiddel, hoe klein de 
afstanden ook zijn. Deze evolutie zorgt ook voor een toename van het subjectief 
“onveiligheidsgevoel”. Men gebruikt de auto om zich te verplaatsen omdat het te 
onveilig is vanwege de hoeveelheid auto’s. De combinatie van beide trends 
maakt dat een woonplaats ver van de voorzieningen niet meer als nadelig wordt 
beschouwd. De woonplaats dicht bij de voorzieningen verliest haar positieve aan-
trekkingskracht. 

2 Knelpunten 
Kaart I 13: knelpunten 

2.1 Bebouwde ruimte 

– De vrijstaande ééngezinswoning blijkt nog steeds de standaard woonvorm te zijn. 
Zuinige bouwtypes zoals de halfopen maar vooral de gesloten bebouwing worden 
maar weinig toegepast. Momenteel ontbreken ook de stedenbouwkundige voor-
schriften om een woningdichtheid van 15 wo/ha af te dwingen.  

– De sociale bouwmaatschappijen hebben een behoorlijk aanbod sociale woningen 
kunnen realiseren. De behoefte aan sociale woningen blijft echter bestaan. Het 
lijkt dan ook aangewezen dat er inspanningen worden gedaan om deze behoefte 
in te vullen. 

– Merksplas kenmerkt zich de laatste jaren door een negatief migratiesaldo. Vooral 
de jong volwassenen en de gezinnen met kinderen verlaten de gemeente. Deze 
tendens zal op termijn tot een veroudering van de bevolking leiden.  

– Linten in agrarisch gebied nemen nog altijd toe in omvang. Bovendien worden de 
doorzichten naar het achterliggende land tegenwoordig meer verstoord aange-
zien de bedrijfsgebouwen steeds grootschaliger worden. 

– Het ruimtegebruik is niet steeds even zuinig op de bestaande bedrijvenzones. 
Een rationalisering van ruimtegebruik op de ambachtelijke zones dringt zich op 
om in de toekomst voldoende plaats te kunnen bieden aan nieuwe lokale bedrij-
ven. 

– Op het domein van de kolonie zijn een aantal (verlaten) bedrijfsgebouwen gele-
gen die gesaneerd dienen te worden. Ze liggen echter binnen een beschermd 
landschap waardoor de vraag rijst in hoeverre deze terreinen als bedrijventerrein 
ontwikkeld kunnen worden.  

– Uit de gehouden bedrijfsenquête blijkt dat toch een aantal bedrijven kampen met 
ruimtelijke problemen, hetzij met zonevreemdheidsproblemen, hetzij met uitbrei-
dingsproblemen. Als gevolg hiervan overwegen een aantal ondernemingen om te 
herlokaliseren.  

– Op het voormalige stortgebied in het zuiden van de gemeente is momenteel een 
site voor milieubedrijvigheid gevestigd. Daar de nabestemming van het gebied 
bosgebied is, is de toekomst onzeker. Bovendien heeft het bedrijf een uitbrei-
dingsbehoefte.  
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– Recreatieve voorzieningen die buiten het geëigende bestemmingsgebied gelegen 
zijn en dus zonevreemd zijn, vormen een probleem inzake rechtszekerheid en 
soms ook inzake ruimtelijke onverenigbaarheid. Het betreft de gemeentelijke ma-
nege die gelegen is in agrarisch gebied en de weekendverblijven die verspreid in 
de gemeente voorkomen. Een aantal weekendverblijven zijn permanent be-
woond, wat ook een sterker sociaal aspect aan deze problematiek geeft. 

– Ongeveer de helft van de verenigingen in Merksplas drukken de nood aan extra 
infrastructuur uit. Vooral vanuit de sportverenigingen wordt de behoefte gesigna-
leerd van de uitbreiding van de bestaande infrastructuur, met het oog op een be-
tere dienstverlening naar de leden toe. Ook bij de socioculturele verenigingen 
leeft een vraag naar een bijkomende polyvalente ontmoetingsruimte die tegen be-
taalbare prijzen ter beschikking kan gesteld worden. 

– De kolonie van Merksplas is op het gewestplan volledig ingekleurd als zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Deze bestemming is in vele ge-
vallen achterhaald aangezien de gebouwen nu ook opengesteld worden voor 
mensen die geen band hebben met de gevangenis. Deze bestemming houdt bo-
vendien een aantal beperkingen in voor toekomstige ontwikkelingen.  

2.2 Open ruimte 

– Op verschillende plaatsen in de open ruimte, ook in waardevolle delen van de 
natuurlijke structuur, komt recreatieve infrastructuur voor, vooral weekendverblij-
ven. Ze leggen een hypotheek op de waarde en de natuurontwikkeling van deze 
gebieden. De belangrijkste negatieve gevolgen zijn biotoopverlies, versnippering, 
verstoring, introductie van streekvreemde vegetatie, verontreiniging door afvalwa-
ters. In geval ook visvijvers gegraven zijn, zorgen ze ook voor een ontregeling 
van de waterhuishouding.  

– Een aantal van deze weekendverblijven zijn bovendien permanent bewoond. Zij 
leggen een nog grotere druk op in deze gebieden omdat de frequentie van betre-
ding toeneemt, evenals de onttrekking van grondwater en de lozing van afvalwa-
ters. Deze gebieden zijn immers niet uitgerust zoals een woongebied.  

– Natuurwaarden raken steeds meer geïsoleerd. Nieuwe infrastructuren, zowel 
lijnvormig als vlakvormig, versnipperen de open ruimte en bemoeilijken migratie. 
In Merksplas is de bewoning nog vrij goed geconcentreerd in een woonkern, 
maar verspreid komen er nog vele landbouwstraten voor die voor versnippering 
zorgen. Ook de N131 en N132 vormen een barrière tussen en in verschillende 
natuur- en boscomplexen (Strafinrichting, Rondpunt-Zwart Goor).  

– De verbindingsmogelijkheden tussen de verschillende gebieden met belangrijke 
natuurwaarden zijn van belang voor de instandhouding van deze natuurwaarde. 

Immers, migratie van fauna en flora wordt voornamelijk bepaald door de struc-
tuurkenmerken van de tussenliggende gebieden. Door de intensivering van het 
bodemgebruik degradeert echter de milieukwaliteit van cultuurlandschappen die 
vaak deze verbindingsfunctie vervullen. Kleine landschapselementen vormen een 
hinderpaal in moderne agrarische bedrijfsvoering en verdwijnen.  

– In een natuurlijke toestand bestaat er een intense wisselwerking tussen een wa-
terloop en haar vallei, hetgeen aanleiding geeft tot de vorming van typische val-
leibodems, valleivegetaties en valleilandschappen. Vooral ten behoeve van de 
landbouw werd in Merksplas de natuurlijke loop van waterlopen grondig verte-
kend: het rechtlijnig karakter van de vele beekjes duidt hierop. De belangrijkste 
gevolgen zijn een daling van de grondwatertafel, een snellere afvoer van het re-
genwater, een sterke achteruitgang van de structuurkwaliteit en van het zelfreini-
gend vermogen.  

– Verdroging is een algemeen voorkomend verschijnsel, dat optreedt in valleien 
maar ook daarbuiten. Het kan beschouwd worden als een lange termijn effect van 
ingrepen van de jongste decennia, zoals de snelle ontwatering door kanalisatie 
en de systematische toename van verharde oppervlakken. Ook in de bossen op 
hogere gronden en vennen zijn de verdrogingsymptomen merkbaar. In de ge-
meente Merksplas zijn de vallei van de Mark en de Noordermark gevoelig aan 
verdroging, evenals de depressie van de Druitsloop en het Moer. Sommige ven-
nen verdrogen ook.  

– In sommige natuur- en boscomplexen, en in sommige delen van het agrarisch 
gebied, werden kleine reliëfstructuren weggevaagd omdat ze hinderlijk zijn voor 
de normale bewerking of ontginning van deze gebieden. Een gevolg hiervan is 
dat het landschap geüniformiseerd wordt en dat de herkenbaarheid van een 
plaats vermindert. Bovendien worden hierdoor kleine biotopen verstoord, verdwij-
nen kleine landschapselementen en wordt de waterhuishouding beïnvloed. Een 
gebied in Merksplas dat reeds hiervan te lijden heeft gehad is het groencomplex 
Nonnenmoer- De Kasteeltjes en Zandvenheide. Bovendien is de vallei van de 
Mark ook sterk gevoelig aan veranderingen.  

– In een groot gedeelte van Merksplas bestaat er een nauwe wisselwerking tussen 
infiltratie- en kwelgebieden. Het landgebruik op de hogere gronden bepaalt dus 
voor een gedeelte de kwaliteit van het water dat in de lagere delen aan de opper-
vlakte komt. Aangezien een groot gedeelte van die hoger gelegen gronden inten-
sief bewerkt worden, infiltreren nutriënten eveneens in de bodem en eutrofiëren 
zij het grondwater en bijgevolg ook de biotopen waarin dit grondwater een be-
langrijke rol speelt. Het Moer in Merksplas is een gebied waar aandacht dient be-
steed te worden aan de kwaliteit en kwantiteit van het water. 
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– De jongste jaren is de recreant steeds meer een actieve gebruiker van de open 
ruimte geworden. In zijn zoektocht naar rust, natuur en veilige speelruimte wordt 
hij ook vragende partij bij ingrepen in landschap en open ruimte, bijvoorbeeld bij 
de aanleg van fietsroutes, wandelroutes, visinfrastructuur, speelbossen en derge-
lijke. In kwetsbare gebieden kan dit echter een verhoging van de recreatiedruk tot 
gevolg hebben die schadelijk is voor het gebied.  

– Het gebied rondom de Strafkolonie van Merksplas heeft een belangrijke waarde, 
zowel op natuurlijk, cultuurhistorisch als agrarisch vlak. De bestemming op het 
gewestplan biedt echter geen eenduidige bescherming voor het gebied. Dit zal 
ertoe leiden dat de aanspraak op het gebied zal verhogen en dat er in de toe-
komst conflicten zullen ontstaan tussen verschillende ruimtegebruikers.  

– In het RSV werd de beleidscategorie ‘verwevingsgebied’ vastgelegd, maar de 
concrete invulling werd nog niet vastgelegd. Dit bezorgt de agrarische sector een 
onzekerheid wat betreft de invulling van deze gebieden. Hierover is meer duide-
lijkheid gewenst.  

– In de gemeente bestaan heel wat glastuinbouwbedrijven. Deze moeten de nodige 
mogelijkheden krijgen om zich verder te ontwikkelen.  

2.3 Mobiliteit 

– De N124 doorsnijdt en fragmenteert het handelscentrum in de dorpskern van 
Merksplas. Bovendien wordt het centrum overbelast, zowel in termen van capaci-
teit als in termen van verkeersleefbaarheid en –veiligheid. Vooral vrachtwagens 
zorgen voor overlast. 

– De ontsluiting van het bedrijventerrein Veldenberg verloopt deels door woonge-
bied en veroorzaakt klachten van buurtbewoners.  

– Niet overal zijn de fietspaden voldoende uitgebouwd langs de gewestwegen.  

3 Kwaliteiten en kansen 
Kaart I 14: kwaliteiten en kansen 

3.1 Bebouwde ruimte 

– De realisatiegraad van verkavelingen in Merksplas is hoog. Dit, tezamen met het 
feit dat de gemeente over voldoende kavels beschikt, leidt ertoe dat de gemeente 
een beleid van inbreiding kan voeren en de open ruimte zoveel mogelijk kan vrij-
waren. Dit beleid kan verder ondersteund worden door specifieke maatregelen te 
nemen.  

– Door de aanwezigheid van niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden kan de 
gemeente ook op lange termijn in de woningbehoefte voor de eigen bevolking 
voorzien. 

– De gemeente kan het ontwikkelen van gebieden voor sociale huisvesting stimule-
ren. Bij deze projecten kan een beleid van sociale vermenging gevoerd worden 
opdat deze buurten geen sociale getto’s zouden worden.  

– In nederzetting De Hees is het groene karakter goed bewaard gebleven. Hierdoor 
is de nederzetting nog een belangrijk onderdeel van de ecologische infrastructuur 
in de gemeente.  

– Het ontdichten van linten maakt het mogelijk om doorzichten te creëren naar het 
omliggende landschap.  

– Door ontwikkelingsperspectieven toe te kennen aan zonevreemde woningen en 
door deze perspectieven gebiedsgericht aan te passen in functie van de kwets-
baarheid van het gebied waarin ze zich bevinden, kan men zowel tot rechtsze-
kerheid voor eigenaars komen als tot een behoorlijke kwaliteit van de open ruim-
te. 

– Het voorste gedeelte van de ambachtelijke zone Veldenberg is met zijn KMO-
complex een goed voorbeeld van de door het RSV voorgeschreven ruimtelijke 
verdichting op lokale bedrijventerreinen. Ook de vrij dense invulling van de aan-
palende percelen stemt overeen met dit duurzaam profiel.  

– De geraamde endogende en herlokalisatiebehoefte van 5,4 ha komt ongeveer 
overeen met de vooropgestelde 5 ha in het RSV en het RSPA zodat een bijko-
mend lokaal bedrijventerrein kan worden ontwikkeld in de gemeente. 

– Het handelscentrum in Merksplas heeft een ruimer en veelzijdiger voorzieningen-
niveau dan gelijkaardige buitengebiedkernen met ongeveer dezelfde omvang. 
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Het stimuleren van de samenhang en de verblijfsfunctie van het centrum kunnen 
de commerciële kwaliteiten ervan nog verder versterken. 

– Het bloeiende verenigingsleven van Merksplas verdient de nodige aandacht. Het 
bieden van ruimte voor de activiteiten kan een ondersteuning van het vereni-
gingsleven betekenen, zowel voor sport- als voor socioculturele verenigingen. Het 
GRS geldt onder meer als ruimtelijke toekomstvisie op deze problematiek. Binnen 
de gemeente bestaat er een behoefte aan nieuwe sportterreinen (zowel in open 
lucht als overdekt) waarvoor plaats is ter hoogte van Caron’s Hofke en Heisen-
einde.  

– Merksplas beschikt over een sportcentrum dat zeer centraal gelegen is. Door 
deze ligging biedt het heel wat mogelijkheden. De verspreid liggende zones voor 
recreatie die niet ingevuld zijn kunnen herbestemd worden naar open ruimte en 
hiervoor een meerwaarde betekenen.  

– Het grondgebied van de kolonie is momenteel ingetekend als gebied voor open-
baar nut en gemeenschapsvoorzieningen. Door deze zonering te differentiëren 
kan er een meerwaarde in het gebied gerealiseerd worden en kunnen de ver-
schillende functies die er aanwezig zijn op een duurzame wijze in de toekomst 
stand houden. Op die manier kunnen ook nieuwe functies ondergebracht worden 
in het gebied.  

– Binnen het domein van de kolonie zijn een aantal gebouwen gelegen die hun 
functie verloren hebben, maar die gezien hun ligging in een rustige omgeving po-
tenties hebben om verder als toeristische trekpleister te fungeren.  

3.2 Open ruimte 

– Het uitwerken van een nieuwe visie op de open ruimte biedt de kans om duidelijk 
te kiezen voor bundeling van activiteiten ter vrijwaring van de open ruimte voor de 
openruimtefuncties. Tegelijkertijd kan er bij de opbouw van die visie een differen-
tiatie aangebracht worden in de open ruimte ter structurering van deze verschil-
lende sectoren met respect voor het fysisch systeem en het landschap. 

– De natuurlijke zwaartepunten kunnen op lokaal en bovenlokaal niveau ingebed 
worden in een netwerk van te behouden of te herstellen ecologische verbin-
dingsmogelijkheden. Het behoud van kleine landschapselementen is hierbij een 
optie. Merksplas beschikt over een aantal waardevolle natuurcomplexen die ver-
spreid over de gemeente voorkomen. Deze natuurcomplexen zijn onderling rede-
lijk goed verbonden door het omliggende landbouwlandschap en de waterlopen. 
Dit laatste is belangrijk voor de migratie van soorten en kan dus beschouwd wor-
den als een kwaliteit. 

– Valleien dragen mee de natuurlijke structuur. Enkele ervan (Mark en Noorder-
mark) in de gemeente Merksplas zijn structuurbepalend op bovengemeentelijk ni-
veau. Valleien zijn “van nature” interessant inzake natuurontwikkeling omdat de 
fysische beperkingen een intensief bodemgebruik minder voor de hand liggend 
maken. Ze lenen zich goed als kapstok om maatregelen op te enten voor de uit-
bouw van de ecologische infrastructuur.  

– De landbouw is een sterk gestructureerde sector in Merksplas. Dit geeft garanties 
voor het vrijwaren van de open ruimte. In de mate dat de landbouw lokaal kan be-
trokken worden in het duurzaam natuur- en landschapsbeheer, betekent dit een 
belangrijke meerwaarde voor de open ruimte.  

– In de gemeente Merksplas komen sporadisch nog relicten voor van het traditione-
le Kempische landschap. Op enkele plaatsen vindt men nog heidevelden, voed-
selarme vennen en moerassige vegetatie terug. Bij het uitvoeren van de ruilver-
kavelingen kan met de traditionele agrarische landschappen rekening gehouden 
worden.  

– De bestaande concentratie aan grondloze tuinbouwbedrijven rond Koekhoven – 
Het Geheul kan op een duurzame manier geordend worden. Hierbij kunnen door-
zichten gecreëerd worden, valleien gevrijwaard worden, nutsvoorzieningen ge-
meenschappelijk georganiseerd worden, ….  

– Waar recreatiedruk enerzijds een bedreiging kan vormen, biedt anderzijds de 
interesse van de recreant voor de open ruimte ook kansen voor natuurgerichte 
recreatie waardoor het draagvlak voor natuur en natuurontwikkeling kan versterkt 
worden en voor het opbouwen van een begripvol contact met de landbouwsector. 
Een evenwichtige uitbouw met respect voor de belangen van deze sectoren 
dringt zich op. 

– Het landschap rond de Strafkolonie van Merksplas is beschermd. Aangezien hier 
enkele belangrijke natuurwaarden gesitueerd zijn biedt dit mogelijkheden en kan-
sen voor een verder bestaan. Een troef van het gebied is zijn toegankelijkheid. 
Juist door het openbaar karakter van de kolonie wordt de link met de natuur erva-
ren en maakt men kennis met de cultuurhistorische elementen en met het histori-
sche landschap. Men zou deze toegankelijkheid dan ook moeten aangrijpen als 
kans voor een voortbestaan van het gebied onder de huidige vorm.  

– Precies omdat de Mark op grondgebied Merksplas ontspringt, kunnen lokale 
maatregelen een belangrijk effect hebben op de waterkwaliteit van de Mark. 

– Deels op het grondgebied van de gemeente Merksplas, en deels op grondgebied 
van Turnhout, heeft de VLM een natuurinrichtingsproject opgestart in het Turn-
houts Vennengebied. Doel is om de natuurwaarden die in het gebied aanwezig 
zijn een duw in de rug te geven en de natuur kansen te geven om zich te herstel-
len, om voort te bestaan en om zich te ontwikkelen. 
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– De goed bewaarde nederzettingspatronen van de rijgehuchten verhogen de visu-
ele belevingswaarde in de nieuwe landbouwlandschappen. Een verdere verster-
king van de landbouw met aandacht voor deze patronen biedt kansen in deze 
gebieden. De link met de landbouwfunctie moet daarbij behouden blijven; een te 
sterke oriëntatie op residentie moet vermeden worden.  

3.3 Mobiliteit 

– De uitbouw van een aaneengesloten fietsnetwerk kan meer mensen er toe aan-
zetten de fiets te nemen voor verplaatsingen. De verkeersdrukte in het centrum 
kan daardoor verminderen en de attractiviteit van de kern doen toenemen.  

– Aandacht besteden aan groenvoorziening bij herinrichtingen, herwaardering van 
pleinen en dergelijke heeft niet alleen verkeerstechnische voordelen maar draagt  
ook bij tot de algemene leefbaarheid van het openbaar domein. De identiteit van 
wegen kan verhoogd worden door landschappelijke inpassing in de integrale om-
geving. 

– Bij de uitwerking van de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen dienen 
afgewogen strategische locatiekeuzes gemaakt te worden. Grootschalige activi-
teiten die veel mobiliteit genereren dienen op goed bereikbare plaatsen gevestigd 
te worden. Het mobiliteitsprofiel van activiteiten moet afgestemd worden op het 
bereikbaarheidsprofiel van locaties, zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Ont-
sluiting is dan ook een zeer belangrijk afwegingselement dat in de gehele ge-
meentelijke context geplaatst dient te worden. Keuzes voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen dienen gebaseerd te zijn op een degelijk locatiebeleid. 
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I INLEIDING 

Het richtinggevend gedeelte van een structuurplan geeft het toekomstbeeld van de 
gemeente weer via de gewenste ruimtelijke structuur. Deze gewenste ruimtelijke 
structuur gaat uit van de beleidsopties van bovengemeentelijk niveau, de inzichten 
in de bestaande ruimtelijke structuur, de toekomstige ruimtebehoeften en de knel-
punten, kwaliteiten en kansen die in het informatief gedeelte naar voor zijn geko-
men. 
Een belangrijke stap in het planningsproces is de afweging van de verschillende 
sectoren ten opzichte van mekaar. Om deze afweging overzichtelijk te houden wordt 
dit gedaan op basis van ruimtelijk samenhangende, kleinere gebieden: de deelruim-
ten. De synthese van deze visies geeft een coherent toekomstbeeld via de gewens-
te ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. De weergave van de mogelijke 
maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste 
ruimtelijke structuur, vormt de overgang naar het bindend gedeelte. 
Inzake naamgeving van beleidscategorieën wordt ter wille van de eenduidigheid 
maximaal gebruik, gemaakt van de naamgeving die reeds bestaat op het geweste-
lijke en provinciale niveau, weliswaar aangevuld met de toevoeging ‘van gemeente-
lijk niveau’. Om praktische redenen wordt deze term niet steeds vermeld. Om ver-
warring met gelijknamige beleidscategorieën van hoger beleidsniveau te vermijden, 
wordt wel steeds expliciet duidelijk gemaakt dat het een beleidscategorie van ge-
westelijk of provinciaal niveau betreft. Indien er ontwikkelingsperspectieven voor 
de beleidscategorieën van hoger niveau worden geformuleerd, moeten deze 
steeds als gemeentelijk suggestie voor het hoger niveau worden gezien aan-
gezien de gemeente hierover geen uitspraken kan doen.  
De ruimtelijke impact van elke beleidsbeslissing moet in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van dit richtinggevend gedeelte. De overheid kan enkel afwijken van 
deze bepalingen via een gemotiveerde beslissing, of tenzij er zich onvoorziene 
ontwikkelingen voordoen in de ruimtelijke behoefte van de maatschappelijke secto-
ren, of indien er dringende economische, sociale of budgettaire redenen zijn die 
afwijkingen noodzakelijk maken.  

Figuur 8: schematisch verloop van het planningsproces 
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II UITGANGSPUNTEN 

Tijdens de discussies tussen het bestuur, de ontwerpers en de inwoners kwamen 
stap voor stap een aantal waarden en normen naar boven met betrekking tot waar-
devolle en principiële elementen binnen de gemeente. De gewenste ruimtelijke 
structuur tracht met deze waarden en normen een toekomstbeeld te schetsen voor 
de open ruimte en de bebouwde ruimte. Het formuleren van uitgangspunten is es-
sentieel om een dergelijke toekomstvisie voor de gemeente éénduidig te kunnen 
uitwerken. De uitgangspunten zitten steeds ‘in het achterhoofd’ wanneer er ruimtelij-
ke keuzes worden gemaakt.  

1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling  

Duurzame ontwikkeling is ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de 
huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid 
in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’ (RSV, p. 20). Dit houdt in 
dat oplossingen voor ruimtelijke problemen in een ruimere context worden gezien en 
over een langere periode worden bekeken. Economische, socioculturele, ecologi-
sche en ruimtelijke ontwikkelingen staan trouwens allen met elkaar in verband. Op-
lossingen die te eng worden bekeken (zowel interfunctioneel als tijdsgericht) zijn 
vaak geen duurzame oplossingen.  

2 Maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit is de basis voor een ruimtelijke ordening waar men zich goed bij 
voelt. De gewenste ruimtelijke structuur moet op alle vlakken deze kwaliteit kunnen 
waarborgen zodat er in goede omstandigheden kan gewoond, gewerkt en geleefd 
worden. Dit vereist een evenwicht tussen de dynamiek van het wonen, werken en 
het verplaatsen enerzijds en de intrinsieke kwaliteit van natuur, landschap en milieu 
anderzijds. Zuinig omspringen met de beschikbare ruimte en de opbouw van een 
stedenbouwkundige expertise zijn hierbij van essentieel belang om de conflicten 
tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte te kunnen beheersen.  

3 Ruimtelijke draagkracht als norm 

De draagkracht van de ruimte wordt omschreven als het vermogen van de ruimte 
om menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk 
functioneren worden overschreden. De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moe-
ten dan ook worden geordend tot gehelen die meer zijn dan een som van de ver-
schillende delen. De rationele samenhang die hierdoor zowel op morfologisch als op 
functioneel vlak ontstaat, moet borg staan om bestaande of potentiële conflicten te 
neutraliseren en zo de ruimtelijke draagkracht te onderbouwen. Het is dan ook 
noodzakelijk dat er grenzen worden aangegeven waarbinnen de verschillende groe-
pen die aanspraak maken op de ruimte zich verder kunnen ontwikkelen.  

4 Complementariteit tussen samenhang en di-
versiteit  

De verschillende deelruimten hebben elk hun eigen kwaliteiten en potenties. Door 
het versterken van hun diversiteit kan men inspelen op de eigen ontwikkelingsbe-
hoeften van de deelgebieden. Aan de andere kant hangen de verschillende deel-
ruimten allemaal samen via natuurlijke en cultuurlijke structuren (beekvalleien, bos-
gebieden, steenwegen, …) die overal dwars doorheen lopen. Het overdreven bena-
drukken van diversiteit kan deze samenhang in het gedrang brengen. Diversiteit en 
samenhang kunnen dus best complementaire doelen zijn. 
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III GEWENSTE ROL VAN MERKSPLAS 

De rol van Merksplas geeft een vertaling van de uitgangspunten en wordt bepaald 
door de maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken, kwaliteiten en kansen binnen 
Merksplas. Deze rol gaat zowel uit van lokale als van bovenlokale aspecten en zit 
vervat in de volgende slagzin: 
 

Merksplas: spetterend dorp met een knipoog naar de Noorderkempen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente Merksplas is gelegen in het brongebied van de Mark, een rivier die 
ontspringt op de cuesta van de Noorderkempen en de gemeente van oost naar west 
doormidden snijdt. Ook de Noordermark die de noordelijke grens van de gemeente 
grotendeels bepaalt, ontspringt op deze cuesta, zij het buiten Merksplas. Deze drie 
elementen vormen de basis voor de structuur van Merksplas.  

In de valleien en op de cuesta is het fysisch systeem nog sterk aanwezig, telkens op 
een andere manier. In de valleien komen er naast het kwelfenomeen op verschillen-
de plaatsen beemden voor die de valleistructuur verder benadrukken en een onder-
deel vormen van de ecologische infrastructuur op grote schaal. Op de cuesta komen 
anderzijds ook belangrijke natuurcomplexen voor, maar deze zijn gelinkt aan het 
afwisselend voorkomen van natte en droge gronden waardoor er vennen zijn ont-
staan. De band met het fysisch systeem die lange tijd zeer uitgesproken was, kan in 

de toekomst versterkt worden door bij nieuwe infrastructuur of ingrepen in het land-
schap deze structuur mee te nemen.  
Niet alleen de afwisseling van natte en droge gronden, maar ook het dorpsleven, 
dient spetterend te zijn. Daarom wordt er binnen de dorpskern van Merksplas ruimte 
voorzien voor een levendig en leefbaar centrum waar de functies wonen, handel en 
bedrijvigheid, recreatie, … in harmonie naast elkaar voorkomen. Een duidelijke 
begrenzing van deze structuur met de omliggende open ruimte is aangewezen om 
de versnippering van de open ruimte tegen te gaan.  
De open ruimte vormt een kenmerk van de gemeente dat verder uitgebouwd kan 
worden. In de Noorderkempen bestaat er immers een sterke aanwezigheid van 
grote natuur- en boscomplexen, en sterke agrarische gebieden. De bedoeling blijft 
om de natuurlijke structuur te versterken door grensoverschrijdend connecties te 
maken, door enerzijds grote aaneengesloten gebieden te maken met hoofdfunctie 
natuur, zoals het Turnhouts Vennengebied, en door anderzijds gebruik te maken 
van beekvalleien en kleine landschapselementen doorheen gebieden met een ande-
re hoofdfunctie. Voorbeelden hiervan zijn de vallei van de Mark en de Noordermark, 
maar ook het domein van de kolonie. 
De agrarische structuur die zeer geschikt is voor een grootschalige bedrijfsstructuur, 
kan verder ondersteund worden. Het tegengaan van versnippering door verspreide 
bebouwing in de open ruimte is hierbij een optie, maar ook het beter inrichten van 
gebieden. De geplande ruilverkavelingen vormen hiervoor een gepast instrumenta-
rium. Ook ondersteuning aan de tuinbouwbedrijven is mogelijk in een agrarische 
bedrijvenzone rond Koekhoven.  
De knipoog wordt gevormd door de kolonie die deels opengesteld wordt voor be-
zoekers omwille van de natuurlijke, de cultuurhistorische en landschappelijke waar-
de, maar die anderzijds ook in de meest kwetsbare gedeelten afgesloten zal blijven 
zodat de druk in het gebied gekanaliseerd kan worden. Hierbij is het duidelijk dat het 
centrale gedeelte van het gebied een hogere dynamiek kan opvangen dan de om-
liggende bos- en landbouwpercelen. Het toerisme binnen het domein kan verder 
uitgebouwd worden waarbij de bestaande gebouwen als uitgangspunt genomen 
worden. Deze openstelling komt ook de andere toeristische knooppunten binnen de 
gemeente (Molenzijdse Heide en Breebos) ten goede.  
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IV RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

Fysisch systeem als drager van de ruimtelijke structuur 
De ruimtelijk natuurlijke structuur van Merksplas wordt in sterke mate bepaald door 
de aanwezigheid van de Kempische cuesta in het zuiden van de gemeente die het 
brongebied vormt voor de Noordermark, de Mark en de zijlopen. De smalle valleien 
vormen een komvormig dalstelsel dat noordwest georiënteerd is en hebben een 
ecologische verbindingsfunctie. Het van oudsher extensieve bodemgebruik met 
minimale infrastructuur in de valleien van de Mark en de Noordermark wordt verder 
bestendigd. Door de aanwezigheid van deze grote structuren ontstaan er binnen de 
gemeente verschillende gradiënten: nat-droog, kwel-infiltratie, hoog-laag. Deze 
worden in de toekomst behouden 
 
 

 

 

Ruimte voor wonen en functionele verweving in de kern – lokaal bedrijventer-
rein in het zuiden van de gemeente 
Binnen de kern van Merksplas wordt er ruimte gecreëerd om de natuurlijke groei op 
te vangen. Dit impliceert een zachte groei waarbij de verschillende woongebieden 
gefaseerd aangesneden worden in functie van de behoefte, aan dichtheden van 15 
wo/ha. In nederzetting ‘De Hees’ wordt het groene karakter maximaal behouden en 
de open ruimte tussen het dorp en De Hees wordt gevrijwaard zodat beide hun 
eigenheid in de toekomst behouden. Ook de open ruimte ten noorden en ten zuiden 
wordt gevrijwaard door de kern hard af te bakenen. De zonevreemde woningen 
krijgen woonrechten in functie van de kwetsbaarheid van het gebied waarin ze gele-
gen zijn. Daarnaast worden verweefbare activiteiten binnen de dorpskern van 
Merksplas behouden en gestimuleerd. Zonevreemde bedrijven worden in een RUP 
onderzocht.  
Het lokale bedrijventerrein waarvoor de behoefte aangetoond wordt, wordt gebun-
deld met de zone voor milieubedrijvigheid in het zuiden van de gemeente, waarbij 
ontsluiting, aanwezigheid industriële activiteiten langs kanaal en aanwezigheid regi-
onaal stedelijk gebied afwegingselementen in de locatiekeuze zijn.  
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Ruimte voor agrarische ontwikkeling 
De agrarische sector in Merksplas is nu reeds hoofdbeheerder van de open ruimte 
en is een zeer belangrijke economische sector. Ook het landbouwgebied van 
Merksplas biedt mogelijkheden voor professionele landbouw. De rol van de agrari-
sche sector zal in de toekomst versterkt worden. Voor de grondgebonden landbouw 
kan dit door het instrument ruilverkaveling toe te passen in grote delen van de ge-
meente, voor de grondloze tuinbouwsector kan dit door een agrarische bedrijvenzo-
ne op gemeentelijk niveau af te bakenen. Bestaande grondloze veeteeltbedrijven 
krijgen groeikansen per bedrijf. Uiteraard dient er steeds een afweging te gebeuren 
met de natuurlijke structuur. Slechts door deze samen te brengen kan een kwalita-
tieve open ruimte uitgebouwd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuele herkenbaarheid van het Kempische landschap 
Binnen de gemeente Merksplas komen op verschillende plaatsen relicten voor van 
het traditionele landschap. Doel is om deze te behouden en verder te versterken. 
Het betreft zowel de openheid van het landschap, het karakter van de traditionele 
gehuchten, cultuurhistorische kenmerken als bepaalde bosstructuren. Nieuwe be-
bouwing mag de nog aanwezige open ruimte tussen de dorpskern en de verschil-
lende gehuchten niet verder doen dichtslibben. Bijkomende bebouwing wordt daar-
om binnen de kern gelokaliseerd waar een beleid van inbreiding en verdichting 
gevoerd zal worden. Ook aan bebouwing in de open ruimte worden gebiedsgericht 
beperkingen opgelegd.  
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Verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de kern  
Door Merksplas loopt een belangrijke verkeersader die de verbinding vormt tussen 
Turnhout en Hoogstraten, maar Merksplas staat ook in verbinding met Rijkevorsel, 
Beerse en Ravels. De snelheid van de verkeersdoorstroming en het gebrek aan 
fietspaden veroorzaken verkeersveiligheids- en verkeersleefbaarheidsproblemen in 
de kern. Het bestendigen van de verkeersleefbaarheid is zodoende een prioritair 
aandachtspunt binnen de gewenste ruimtelijke structuur, met extra aandacht aan 
schoolomgevingen. Herinrichting van delen van de dorpskern is hiervoor noodzake-
lijk, in functie van verblijfs- of doorgaand verkeer. Bij de keuze van inplanting van 
nieuwe activiteiten (zoals lokale bedrijvigheid) wordt het mobiliteitsprofiel afgewogen 
ten opzichte van het bereikbaarheidsprofiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradaties in recreatief gebruik 
De gemeente Merksplas heeft door de aanwezigheid van heel wat open ruimte 
verschillende mogelijkheden wat betreft recreatie. Deze kunnen verder uitgebouwd 
worden voor zowel de bevolking van Merksplas als toeristen van buitenaf. Recrea-
tief medegebruik in de vorm van wandelen en fietsen is mogelijk doorheen de hele 
gemeente zonder daarbij een hypotheek te leggen op de open ruimte en de functies 
die erin ondergebracht zijn. Op beter uitgeruste plaatsen kan er plaats geboden 
worden aan meer dynamische vormen van recreatie. Uiteraard kan er in of aanslui-
tend op de dorpskern een hogere dynamiek opgevangen worden dan in de grote 
natuur- en boscomplexen. Op de kolonie kan de uitbouw van een toeristisch cen-
trum rond de kapel en de boerderij een meerwaarde betekenen voor het hele ge-
bied. Waar hoogdynamische infrastructuur zonevreemd is ingeplant moet deze 
afgebouwd worden.  
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Kolonie: evenwicht tussen open en gesloten 
De gemeente neemt dit concept op als suggestie aan de hogere overheid: 
De kolonie vormt een waardevol geheel binnen de gemeente Merksplas. In dit ge-
bied dient een evenwicht gevonden te worden tussen enerzijds het gebied zo veel 
mogelijk open te stellen om de verschillende elementen te beleven en er een eco-
nomische waarde uit te halen, en anderzijds het gebied af te schermen om de 
kwetsbare delen te beschermen. Ook het contact met de rest van de gemeente 
verhogen is een doelstelling.  
Binnen het domein van de kolonie wordt voor verdere ontwikkelingen steeds ver-
trokken van de doelstellingen die in het beschermingsbesluit geformuleerd werden 
en van de bestaande structuur. Hierbij is het aangewezen om de landschappelijke, 
natuurlijke en ecologische functies te behouden, tezamen met de functie van open-
baar nut aan de gevangenis en het asielcentrum, maar ook om een nieuwe invulling 
te geven aan bestaande, leegstaande gebouwen en terreinen. Ook het vastleggen 
van de juridische bestemming is een belangrijk aandachtspunt. De draagkracht van 
het gebied vormt steeds het eerste toetskader.  
 

? 
? 

? 

Merksplas 
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V VISIE OP DE DEELRUIMTEN 

1 Kolonie (suggestie) 
Kaart V 1 : visie op de deelruimte “Kolonie” 

Behoud van het rastervormig cultuurlandschap 
Algemeen beschouwd is de kolonie van Merksplas een kans en een troef voor de 
hele gemeente. Het beleid moet erop gericht zijn om te komen tot een bijzonder 
hoge ruimtelijke kwaliteit, zonder het gebied te bevriezen. Dit houdt in dat een zone-
ring en onderlinge afstemming van de openruimtefuncties die het landschap behe-
ren en vormen noodzakelijk is, dat de bebouwing hergebruikt wordt met respect 
voor het landschapskarakter. De kolonie betekent immers een meerwaarde voor de 
toeristische uitstraling van de gemeente in de regio.  
Meer bepaald dient het drevenpatroon en de beplantingen behouden te worden, 
waarbij een doordacht beheer voorop staat, bv. in functie van de verjonging van de 
begroeiing. Bijkomende wegen of verhardingen in het gebied zijn niet gewenst. Ook 
ter hoogte van het bouwkundig patrimonium dient het algemene landschapskarakter 
behouden te blijven. Bij de renovatie van woningen of de invulling van bestaande 
gebouwencomplexen dient dit steeds een aandachtspunt te zijn.  
Indien nodig dient er ook aandacht te gaan naar landschapsherstel, bv. ter hoogte 
van de dijken.  

Kwaliteitsvolle invulling van de bestaande gebouwen, afgestemd op ruimtelij-
ke draagkracht 
Op het domein van de kolonie komen verschillende gebouwen voor. Zij maken deel 
uit van het landschap. Sommige van hen hebben echter hun functie verloren. Een 
nieuwe invulling is noodzakelijk. Het voormalige bedelaarsgesticht en de slaapzalen 
behouden hun functie en doen dienst als gevangenis en als centrum voor illegalen. 
Ook de woningen worden behouden als woning. Zij genieten dezelfde rechten als 
woningen in een niet kwetsbaar openruimtegebied, met uitzondering van de moge-
lijkheid tot uitbreiden. De woningen kunnen gerenoveerd worden zoals het in een 
beschermd landschap hoort, ook wat betreft omheiningen en dergelijke. Schaal- en 
stijlbreuken met het huidige landschap zijn niet gewenst. 
Van de bedrijfsgebouwen in het noordoosten van de centrale zone staan er een 
aantal leeg. Om de toekomst van het gebied te garanderen kan er een strategisch 
project opgestart worden om de invulling van het gebied te concretiseren. Hierbij 

worden de huidige industriële activiteiten en het huidige gemeenschapskarakter van 
het gebied als uitgangspunt genomen voor de nieuwe invulling. De doelstellingen 
van het strategisch project houden rekening met de voorwaarden van het bescher-
mingsbesluit. Het geheel vervult een maatschappelijk doel waarbij ex-gevangenen 
tewerkgesteld worden op deze terreinen.  
De kapel en de grote boerderij in het westen van de centrale zone kunnen een 
nieuwe functie opnemen die gericht is op ontspanning, landschapsbeleving, … (zie 
verder). Ook hier zal de dynamiek van de nieuwe functie beheerst moeten worden in 
functie van de ruimtelijke draagkracht. De binding van de activiteit met zijn omge-
ving staat voorop, maar ook mobiliteitsbeheersing en landschapskarakter zijn be-
langrijk. Voor de kleine boerderij ten zuiden van de Steenweg op Rijkevorsel wordt 
gezocht naar een nieuwe invulling die verenigbaar is met het beschermingsbesluit 
en met het algemene karakter van de kolonie.  
Tot slot ligt er in de zone met woningen een voormalig schoolgebouw. Dit wordt een 
bureel van de sociale Bouwmaatschappij De Noorderkempen, een dienstenfunctie 
die de draagkracht van de omgeving niet zal overschrijden. 

Nieuwe bebouwing in de niet bebouwde delen is niet gewenst. Uitbreiding of reno-
vatie van bestaande dient dossiermatig te worden afgetoetst. 

Landbouw als terreinbeherende functie 
De gemeente Merksplas wil terug meer nadruk leggen op landbouw en deze op-
nieuw duidelijk erkennen als traditioneel beherende functie in het landschappelijk 
waardevol landschap van de kolonie. Waar mogelijk dient nog steeds de nadruk te 
liggen op het duurzaam beheer van de landbouwgronden in afstemming op speci-
fieke gebiedskenmerken zoals waterhuishouding, landschap, natuurwaarden. Dit 
kan bewerkstelligd worden door het afsluiten van degelijke beheersovereenkomsten 
die zeer specifiek op één of meerdere aspecten focussen. Wel moet landbouw bin-
nen de kolonie die deel uitmaakt van de ruilverkaveling, steeds volwaardige land-
bouw kunnen zijn Binnen het gebied worden grote zones afgebakend waarbinnen 
niet gebouwd kan worden.  

Aandacht voor natuurlijke elementen in het gebied 
Binnen het domein van de kolonie komen verschillende natuurlijke elementen voor. 
Deze dienen behouden en ondersteund te worden, zij dragen immers bij tot het 
bijzondere karakter van de kolonie. De kleine landschapselementen (voornamelijk 
de dreven) zijn het meest kenmerkend en komen verspreid voor. Hun behoud en 
onderhoud dient centraal te staan in elke beleidsoptie die voor het domein genomen 
wordt.  
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Het natuurgebied ten zuiden van de Steenweg op Rijkevorsel met heide, vennen en 
naaldbos, de boscomplexen ten noorden van de ringgracht, de loofbospercelen in 
het noorden en oosten van het domein en de ringgracht zelf zijn natuurlijke dragers 
van het gebied die gebiedsgericht onderhouden en beheerd dienen te worden. 
Eventuele uitbreiding van de zones met hoofdfunctie natuur in deze zones kan aan-
sluitend op de bestaande natuurlijke zwaartepunten en elementen gebeuren.  

Rustig gebied met ruimte voor recreatief medegebruik 
Het domein van de kolonie wordt gekenmerkt door zijn rust. Recreatie in het gebied 
is steeds ondergeschikt aan de rust in het domein. Recreatief medegebruik is daar-
om aangewezen als hoofdaspect van het recreatief gebruik op de kolonie: wande-
len, fietsen en paardrijden op basis van het drevenpatroon met nadruk op de land-
schaps- en natuurbeleving. Het voorzien van rustpunten en het eventueel geleiden 
van toeristen langsheen kwetsbare zones kan wenselijk zijn. Op die manier wordt de 
economische waarde van het waardevol rustig landschap ondersteund en aange-
grepen.  
De invulling van de bestaande, beschermde gebouwen in het centrum van het ge-
bied, namelijk de grote boerderij en de kapel, kan op een iets ruimere manier ge-
beuren. Centraal in de zone van de kolonie is de draagkracht immers iets groter, 
wat niet wegneemt dat ook hier voldoende aandacht besteed wordt aan het behoud 
van het typische landschap. Er wordt gezocht naar een recreatieve functie om de 
bestaande gebouwen opnieuw te valoriseren. Uitgangspunt is dat de toeristische 
aantrekkingskracht van Merksplas ondersteund wordt. Al de functies kunnen in het 
gebied rond de boerderij en de kapel op een duurzame manier geïntegreerd wor-
den.  
Er wordt daarbij gedacht aan verschillende logiesvormen, trekkershutten, paarden-
logies, bivakschuren, lokalen voor de jeugdverenigingen. Centraal wordt eveneens 
een bezoekerscentrum, een toeristisch onthaal- en infokantoor, een fietsverhuur en 
een aantal horecazaken gevestigd. Daarnaast wordt één gebouw van de boerderij in 
zijn originele functie behouden door er een actieve landbouwfunctie in onder te 
brengen. Activiteiten die gedurende één of enkele keren per jaar in de directe om-
geving van deze gebouwen georganiseerd worden, kunnen eveneens in afstemming 
op de draagkracht van de omgeving voorzien worden. Eventuele andere recreatieve 
voorzieningen kunnen ook een plaats krijgen binnen deze gebouwen, evenals ver-
gaderlokaaltjes. Omliggend worden er voldoende speel- en sportterreinen ontwik-
keld.  
Geluidsintensieve sporten zijn niet gewenst; zij zouden de natuur- en landschaps-
waarden en op die manier ook de recreatieve aantrekkingskracht ondermijnen. In 
het zuidwesten van de kolonie ligt een zone voor verblijfsrecreatie die aansluit op 

camping Breebos maar die niet ontwikkeld is. Het gebied komt in aanmerking voor 
een eventuele recreatieve invulling, maar dient in een brede buffer te voorzien met 
de kolonie.  

Fysische grens met rest Merksplas psychologisch doorbreken 
De kolonie wordt sterk afgescheiden van de kern van Merksplas door de ringgracht 
en dijk. Daarnaast bestaat er eveneens een mentale drempel om het gebied te 
betreden omwille van de aanwezigheid van de strafinrichting. Nochtans maakt de 
kolonie wel degelijk deel uit van de gemeente Merksplas en zijn de bewoners aldaar 
evengoed inwoners van de gemeente Merksplas. Door het gebied meer toegankelijk 
te maken voor wandelaars en fietsers, door zachte functionele verbindingen aan te 
leggen tussen de kolonie en het centrum van Merksplas en door duiding van de 
kolonie in de rest van de gemeente kan deze grens psychologisch doorbroken wor-
den. Op die manier wordt de toekomst van de kolonie als geïntegreerd waardevol 
landschap beter gegarandeerd.  

2 Bebouwde as Merksplas 
Kaart V 2 : visie op de deelruimte “Bebouwde as Merksplas” 

Gedifferentieerde concentratie op verstedelijkte as 
Centraal in de deelruimte ligt de kern van Merksplas. Binnen de af te bakenen kern 
zal een kernbeleid gevoerd worden. Ten opzichte van wonen betekent dit dat ver-
dichting wordt gestimuleerd en dat bij het aansnijden van niet uitgerust woongebied 
voldoende hoge dichtheden moeten gehaald worden (15 wo/ha). Dit neemt niet weg 
dat er gestreefd wordt naar een aangenaam woonklimaat, met voldoende groen-
voorziening en ruimte voor ontspanning. Ook de verkeersveiligheid, zeker in een 
schoolomgeving, is een aandachtspunt.  
Het gemeentelijke voorzieningenniveau van het centrum van Merksplas kan worden 
uitgebouwd. Verder wordt het licht op groen gezet voor functionele verweving van 
kleinschalige, laagdynamische kleinhandel, diensten, bedrijvigheid en recreatieve 
activiteiten binnen het dorp. In het dorpscentrum wordt gestreefd naar levendige en 
leefbare handelslocaties. Hierbij kunnen de invalswegen tot in het centrum meer 
dynamiek opvangen dan de overige ‘bedrijfsluwe’ woongebieden.  
Harde functies buiten de afgelijnde kern van Merksplas moeten zo veel mogelijk 
beperkt worden door de kern hard af te bakenen. Het woonpark De Hees zal zo zijn 
huidige begrenzing behouden en enkel volgens de nu bestaande verkavelingsvoor-
schriften verder ingevuld worden, dus met aandacht voor zijn groene verschijnings-
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vorm. De linten buiten de kern blijven behouden. De juridische voorraad aan bouw-
gronden binnen deze linten kan verder ingevuld worden. Daarbij wordt wel gestreefd 
naar een ontdichting om zoveel mogelijk transparantie naar het omliggende land-
schap te behouden. Nieuwe bebouwing met hoofdfunctie wonen is niet mogelijk in 
de open ruimte. Ook permanent wonen in weekendverblijven is niet toegestaan.  

Lokale bedrijvigheid op maat van de gemeente rondom de kern 
De gemeente Merksplas telt één grote zone voor lokale bedrijven, nl. Veldenberg. 
Daarnaast komen verschillende kleinere zones voor, waarvan de Steenweg op 
Beerse in het lint ten zuiden van de kern gelegen is en de Slagmolen en de Melkerij 
in het noorden van de kern gelegen zijn. Dit laatste staat leeg na verhuis van de 
gemeentelijke werkplaats; het lokale karakter van dit bedrijventerrein dient bewaard 
te blijven bij een eventuele nieuwe vestiging.  

Grondgebonden landbouw stelt harde grens en houdt zuidelijk landbouwge-
bied open  
In een groot gedeelte van Merksplas is de grondgebonden, professionele landbouw 
de structurerende economische sector. Deze sector stelt een duidelijke grens aan 
de kern van Merksplas. De begrenzing van de kern is noodzakelijk opdat de open 
ruimte niet verder versnippert.  
Het zuidelijk landbouwgebied dat ook tot deze deelruimte behoort kan maximaal 
open blijven door het aanduiden van zones waarbinnen geen bijkomende bedrijfsin-
plantingen gewenst zijn. In het zuiden van de gemeente zijn er bovendien een aan-
tal kleiputten die nu nog actief ontgonnen worden. Bedoeling is eveneens van de 
nabestemming die ze op het gewestplan hebben, nl. agrarisch gebied, effectief te 
realiseren wanneer de huidige activiteit wordt stopgezet. Dit eveneens ter onder-
steuning van de grondgebonden landbouw.  
Het tuincentrum aan de straat Heiseneinde in het zuiden van de gemeente is een 
historisch gegroeide, aan landbouw gerelateerde functie. De ontwikkelingsperspec-
tieven voor deze functie dienen uitgewerkt in een sectoraal RUP op basis van diep-
gaander onderzoek. Uitgangspunt daarbij is dat alleszins moet gestreefd worden 
naar een betere ordening; ook de ontsluiting is een belangrijk aandachtspunt. Inge-
val van bestendiging van deze functie op de huidige locatie dient een harde begren-
zing ten opzichte van de omliggende ruimtegebruikers te worden vastgelegd. 

Recreatie uitbouwen aan de noordelijke dorpsrand  
Verschillende recreatieve voorzieningen zijn gelegen op de noordrand van de afge-
lijnde kern, op de rand met de open ruimte. Deze functies worden op deze plaatsen 

bestendigd aangezien ze een goede combinatie geven van beleving van de open 
ruimte en ondersteuning van de kernactiviteiten (zoals de woonfunctie).  
De camping Molenzijdse Heide in het noordwesten van de kern dient zich te richten 
naar het landelijke karakter van de gemeente. Een beperkte uitbreiding volgens het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is mogelijk, maar verdere uitbreiding van de 
camping ten nadele van de landbouw is niet gewenst.  
Het gemeentelijk sportcentrum aan Hofeinde wordt kwalitatief uitgebouwd, waarbij 
een uitbreiding kan voorzien worden aansluitend op Caron’s Hofke (Steenweg op 
Weelde). Een uitbreiding in de vallei van de Mark wordt vermeden. Caron’s Hofke 
kan beschouwd worden als een recreatief landschapspark op de rand van de vallei 
van de Mark met ruimte voor wandelwegen en een visvijver. Bij de inrichting van het 
nieuw aan te snijden gebied kan rekening gehouden worden met de afstemming van 
beide delen ten opzichte van elkaar m.b.t. geluid. De gemeentelijke voorzieningen 
voor paardensport en hondensport worden niet gemengd in de kern, maar hun hui-
dige locatie aan de Graafsbossen wordt bestendigd.  

Reconversie van voormalig ontginnings- en stortgebied 
Voor de milieubedrijfssite in het zuiden van de gemeente wordt een structurele be-
stendiging van afvalgerelateerde activiteiten vooropgesteld waarbij de huidige dy-
namiek als referentie geldt. Specifieke ontwikkelingsperspectieven worden verder 
uitgewerkt in een gemeentelijk RUP. De uitbreidingsbehoefte van 2,6 ha kan in 
noordelijke richting gerealiseerd worden. Aansluitend hierop kan een lokaal bedrij-
venterrein ontwikkeld worden om de groei binnen de gemeente op te vangen.  
Voor de ontginningsgebieden die gelegen zijn ten zuiden van structureel sterke 
agrarische gebieden en bovendien in landschappelijk waardevol gebied, suggereert 
de gemeente aan de hogere overheid om de bestaande ontginning als een maxi-
mum te beschouwen. De voorziene uitbreidingszone op het gewestplan wordt in 
deze visie niet weerhouden, en ook de bestaande gewestplanzonering wordt bevro-
ren op het huidig niveau. De grondgebonden landbouwbedrijven die in dit gebied 
gevestigd zijn, krijgen op deze manier alle kansen om zich verder te ontplooien.  
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3 Centraal agrarisch gebied rond de Mark 
Kaart V 3 : visie op de deelruimte “Centraal agrarisch gebied rond de Mark” 

Ruilverkaveling ter ondersteuning van de landbouweconomische waarde van 
het gebied 
De grondgebonden landbouw is hoofdbeheerder van het open agrarisch gebied 
rond de Mark. Deze tak van de landbouw dient verder zowel ruimtelijk als functio-
neel ondersteund te worden. Ruilverkaveling is hiertoe een gepast instrument dat 
ook in het RSV naar voren geschoven wordt. Ook het aanduiden van zones binnen 
het agrarisch gebied waar geen nieuwe vestigingen van bedrijven mogelijk zijn be-
vordert het aaneengesloten karakter van de landbouwgronden, en is dus positief 
voor de grondgebonden landbouw.  
Anderzijds is het niet de bedoeling om het landbouwgebied volledig te uniformise-
ren. In de mate van het mogelijke dient een afstemming op het fysisch systeem te 
worden nagestreefd: beheer van oeverzones of behoud van landschappelijk structu-
rerende elementen zijn enkele voorbeelden. De vallei van de Mark en de Druitsloop 
kennen nog een belangrijk microreliëf dat behouden dient te worden om de eigen-
heid van het agrarische landschap in de Noorderkempen niet teloor te laten gaan.  

Behoud en ondersteuning van de fysische en landschappelijke kwaliteiten in 
de vallei van de Mark en haar zijlopen 
Binnen de deelruimte ‘centraal agrarisch gebied rond de Mark’ zijn de Mark en de 
Biezenloop structuurbepalend. Deze valleien kenmerken zich door een typisch mi-
croreliëf en door de aanwezigheid van beemdrelicten. Beemden zijn in het grootste 
deel van de vallei verdwenen, maar de nog resterende moeten behouden en onder-
houden worden. Slechts één beemdengebied aan de Steenweg op Weelde is juri-
disch verankerd op het gewestplan als natuurgebied, een aantal andere bosperce-
len komen verspreid voor binnen het agrarisch gebied. Enkele gebieden in de vallei 
van de Mark kunnen herbestemd worden naar natuur, de verspreid liggende bos-
percelen maken deel uit van het agrarisch landschap en worden als ondergeschikte 
functie behouden. Ze vervullen een rol als stapsteen in het agrarisch gebied.  
De vallei van de Druitsloop is zeer kenmerkend binnen Merksplas. De natte gronden 
en de aanwezigheid van een open graslandvegetatie maakt het gebied geschikt 
voor weidevogels. Ook dit gebied wordt herbestemd naar natuur.  

Ordening van de grootschalige agrarische bebouwing rond Koekhoven 
Rond de straat Koekhoven komen verschillende grootschalige agrarische bedrijven 
voor. Ze bestaan voornamelijk uit serres voor de fruit- en groenteteelt, maar ook 
stallingen zijn aanwezig. Op deze plaats kan men spreken van een nieuw (agra-
risch) landschap. Hierdoor zijn doorkijken naar het achterliggende landschap ver-
dwenen. Op gemeentelijk niveau wordt een gebied aangeduid (suggestie) waarbin-
nen nieuwe glastuinbouwbedrijven worden ondergebracht en waar bestaande be-
drijven geordend worden. Ook de voorzieningen voor gas, water en dergelijke wor-
den gemeenschappelijk georganiseerd. In de overige agrarische gebieden van de 
gemeente wordt de mogelijkheid niet weerhouden dat nieuwe glastuinbouwbedrijven 
er zich vestigen.  

Recreatieve voorzieningen als leidraad voor de beleving van het landschap 
Het centraal agrarisch gebied rond de Mark kan door de recreant het best beleefd 
worden vanaf één van de fiets- en wandelwegen binnen de gemeente. De deelruim-
te leent zich goed voor recreatief medegebruik. Indien gewenst kunnen landbouw-
bedrijven initiatieven nemen in functie van hoevetoerisme. Deze verbreding wordt 
ruimtelijk ondersteund. Bovendien biedt dit kansen om het contact tussen landbouw 
en recreant te bevorderen. Ook kleinschalige initiatieven voor logiesmogelijkheden 
bij particulieren worden ondersteund. 
In het centrum van de deelruimte wordt de manege bestendigd. Andere recreatieve 
voorzieningen in de deelruimte zijn de weekendverblijven. Eén zone, Pampaweg-
Heibleuken, wordt behouden (juridische voorraad gewestplan; suggestie aan hogere 
overheid). Voor de zonevreemde clusters van weekendverblijven wordt onderzocht 
in overleg met de hogere overheid of ze al dan niet herbestemd worden. 
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4 Noordelijk gedifferentieerd openruimtege-
bied 

Kaart V 4 : visie op de deelruimte “Noordelijk gedifferentieerd openruimtegebied” 

Differentiatie op basis van fysische kenmerken 
Het landgebruik dat zeer gedifferentieerd is in de deelruimte zal in de toekomst zo 
gedifferentieerd mogelijk behouden blijven. Deze differentiatie is ontstaan vanuit het 
fysisch systeem. Het Moer is een structurerend reliëfelement, namelijk een depres-
sie, maar is ook een natuurcomplex. De vallei van de Noordermark creëert een 
kleinschalig landschap met natuurlijke elementen. Op de grens van de deelruimte, 
op de grens met het Turnhouts Vennengebied, komen natuur en landbouw naast 
elkaar voor in een gebied waar droge en natte gronden elkaar afwisselen. Deze 
differentiatie schept verschillende landschapsbelevingen die naar de toekomst toe 
behouden blijven.  

Zwaartepunten natuurlijke structuur behouden en verbinden tot netwerk 
In de gemeente Merksplas komen verschillende belangrijke natuurgebieden voor. 
De meeste van deze gebieden zijn gelegen in de deelruimte ‘noordelijk gedifferenti-
eerd openruimtegebied’. Voorbeelden zijn de bossen aan Rondpunt-Zwart Goor, 
Heikant, Het Moer, Bloksgoor en Nonnenmoer. Deze gebieden zullen gebiedsge-
richt beheerd worden ter behoud en herstel van de aanwezige bos- en natuurwaar-
den. Ten noorden van de Graafsbossen ligt er binnen het agrarisch gebied een ven 
(Kromven). Dit ven zal herbestemd worden naar natuur.  
Ook is het belangrijk om deze gehelen met elkaar te verbinden om de migratie van 
soorten te bevorderen. Beekvalleien vervullen hierbij een functie daar zij natuurlijke 
verbindingen vormen met respect voor de hoofdfunctie van het gebied waardoor zij 
stromen. Anderzijds vormen gebieden met een harde functie soms een belemme-
ring voor het functioneren van natuurgebieden en –verbindingen. Camping De Laree 
is hiervan een voorbeeld. Aangezien deze camping niet meer functioneel is, zal ze 
herbestemd worden Gelet op de omgevende gebieden van de natuurlijke structuur 
is natuurverweving een mogelijk geschikte nieuwe bestemming, waarbij  recreatie 
als nevenfunctie mogelijk blijft. 

Grondgebonden landbouw hoofdbeheerder buiten de zwaartepunten van de 
natuurlijke structuur 
Buiten de natuurlijke zwaartepunten is de grondgebonden landbouw hoofdbeheer-
der van de open ruimte. Deze landbouwtak wordt ruimtelijk ondersteund door inzet 
van het instrument ruilverkaveling dat de economische leefbaarheid van de land-
bouw wil optimaliseren door de inrichting van het agrarisch gebied. Aandacht moet 
gaan naar het behoud van de verschillen tussen bijvoorbeeld het gebied rond Hei-
kant en dat rond Strikkeven. De eigenheid moet met andere woorden bewaard blij-
ven. Ook hier geldt dat de aanwezige, bestaande bossen die verspreid voorkomen 
in het agrarisch gebied behouden blijven als stapsteen.  
Ter ondersteuning van de grondgebonden landbouw worden er gebieden afgeba-
kend waarbinnen zich geen nieuwe bedrijven kunnen vestigen. Dit zijn enerzijds 
gebieden waarbinnen er momenteel al geen bebouwing voorkomt, en anderzijds 
gebieden die wel bebouwing bevatten, en waar bestaande functies mogelijkheden 
krijgen om te functioneren.  

Harmonie tussen agrarische en natuurlijke functie  
De druk op de gronden in Merksplas is bijzonder hoog waardoor er soms spannin-
gen ontstaan tussen de agrarische en de natuursector. In sommige gebieden kan 
verweving daarom gebruikt worden om landbouw en natuur te verzoenen. In verwe-
vingsgebieden kunnen natuur en landbouw samen voorkomen op één perceel of in 
een lappendeken. Het inkomen van de landbouwer die door het minder intensief 
bewerken van de gronden inkomsten verliest, kan hierbij gecompenseerd worden. 
Verwevingsgebieden worden afgebakend eventueel in kwetsbare en biologisch 
waardevolle randzones rond de zwaartepunten van het vennengebied: Zandvenhei-
de, Nonnenmoer en Het Moer.  

Waken over inbedding van decentrale gemeenschapsvoorzieningen in groen 
landschap 
Het dienstencentrum Zwart Goor ligt te midden van natuurconcentratiegebieden. 
Het domein kan dan ook beschouwd worden als een groen landschap met gemeen-
schapsvoorzieningen waarbij de landschappelijke inpassing en de aanwezigheid 
van groenelementen voorop staat. Binnen de bestaande gewestplanbestemming 
kan ruimte gezocht worden indien er behoefte bestaat tot bijkomende ontwikkelin-
gen. Uitbreiding van de bestemming in de open ruimte kan niet. Binnen deze zone 
moet de ruimte kwalitatief opgevuld worden. Landbouwkavels in het gebied blijven 
behouden. 
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Landschappelijke identiteit behouden 
Aangezien het landgebruik binnen de deelruimte nog sterk beïnvloed is door het 
fysisch systeem, is het traditionele landschap van de Noorderkempen plaatselijk nog 
goed herkenbaar. Het behoud van de landschappelijke identiteit staat daarom voor-
op. Dit kenmerkt zich in verschillende aspecten. Lipseinde en Heikant zijn traditione-
le gehuchten. Het behoud van hun herkenbaarheid en het landelijk karakter in deze 
oorspronkelijk agrarische linten zijn beleidselementen waarbij er gewaakt moet 
worden over stijlbreuken bij eventuele renovaties. Vervolgens is het in deze deel-
ruimte aangewezen om de open ruimte gaaf te houden, wat overigens in het voor-
deel van de grondgebonden landbouw speelt. Het afbakenen van een gebied zon-
der nieuwe bebouwing ten noorden van Heikant kan hierbij een optie zijn. In dit 
gebied is de perceelsstructuur overigens veel kleinschaliger dan de perceelsstruc-
tuur in de deelruimte ‘centraal agrarisch gebied rond de Mark’.  
Tot slot is niet alleen het agrarisch gebied landschappelijk waardevol, maar ook de 
natuurlijke structuur heeft landschappelijke kwaliteiten. Zo is het wegenpatroon ter 
hoogte van Rondpunt uitzonderlijk door zijn radiaal patroon en vormt de depressie 
van het Moer een markante terreinovergang in het landschap. Deze elementen 
moeten herkenbaar blijven in het landschap.  

Bundelen van weekendverblijven in concentratiezones (suggestie) 
Binnen de deelruimte zijn heel wat weekendverblijven gelegen. Vele van deze 
weekendverblijven zijn zonevreemd en sommige van de weekendverblijven worden 
permanent bewoond. Er kunnen drie categorieën onderscheiden worden: verspreid 
liggende weekendverblijven, zone-eigen clusters van weekendverblijven en zone-
vreemde clusters.  
De verspreid liggende weekendverblijven worden uitgedoofd. Voor de zone-eigen 
clusters van weekendverblijven wordt gesuggereerd ze te behouden (zone Wortel-
baan en zone Steenweg op Weelde). Aan de zone Steenweg op Weelde wordt de 
afbakening volgens het gewestplan overgenomen, aan de zone Wortelbaan wordt 
een onderscheid gemaakt tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van de 
baan. Het zuidelijk gedeelte kan verder ingevuld worden (eventueel mits ordening), 
het noordelijk gedeelte wordt gereserveerd als concentratiezone en zal pas ontwik-
keld worden in functie van een eventuele herlokalisatiebehoefte. Voor de zone-
vreemde clusters zal in overleg met de hogere overheid onderzocht worden of ze al 
dan niet behouden blijven.  

Permanent wonen in al deze weekendverblijven is niet toegestaan. In de gebieden 
met permanent bewoonde weekendverblijven stelt de gemeente een uitdoofscenario 
voorop.  
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VI VISIE OP DE DEELSTRUCTUREN 

1 Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur 
Kaart R 1: gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur 

1.1 Doelstellingen 

Duurzaam behoud en uitbouw van bestaande natuur- en boscomplexen  
De bestaande structuurbepalende natuur- en boscomplexen worden gekenmerkt 
door soms zeer interessante natuurwaarden. Deze natuurwaarden moeten maxi-
maal gevrijwaard worden. De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat 
dit op een duurzame manier gebeurt met voldoende aandacht voor de ecologische 
infrastructuur die deze zwaartepunten met elkaar verbindt.  

Vrijwaren van de open ruimte 
De nog aanwezige gave open ruimte in Merksplas moet als een belangrijke ruimte-
lijke kwaliteit beschouwd worden die mede aan de basis ligt van een aantal natuur-
waarden. Uitgestrektheid en rust zijn namelijk kwaliteiten die als schaars goed in 
Vlaanderen beschouwd worden. Tegelijk zijn het essentiële basiscondities voor het 
voorkomen van een aantal specifieke natuurwaarden in Merksplas. Dit betekent dat 
ook het vrijwaren van de open ruimte buiten de natuurlijke structuur belangrijk is 
voor het functioneren ervan. In het bijzonder moeten valleien gevrijwaard worden 
van bebouwing of andere infrastructuur. 

Aandacht voor ecologische processen: infiltratie–kwel, veenvorming 
In het zuiden van Merksplas is de cuesta gelegen die als infiltratiegebied op regio-
naal niveau functioneert. In de valleien treedt kwel op. Ook in enkele specifieke 
gebieden komen er kwelverschijnselen voor. Maatregelen dienen genomen te wor-
den om deze gebieden maximaal te beschermen aangezien er vaak bijzondere 
natuurwaarden in voorkomen.  
Door de afwisseling van klei- en zandlagen in de ondergrond komen er lokaal sterk 
wisselende drainageklassen voor. Op verschillende plaatsen zijn er potenties voor 
veenontwikkeling. Ook in de valleien zou dit proces veel meer kunnen optreden. In 
de toekomst dient hier aandacht aan besteed te worden, vooral in het oosten van de 
gemeente binnen het natuurontwikkelingsproject van de VLM.  

Aandacht voor cultuurhistorische aspecten 
Door grondige ingrepen in het landschap zijn veel traditionele structuren vervaagd. 
De resterende verwijzigen naar traditionele landschappen (bijvoorbeeld microreliëf) 
moeten maximaal behouden blijven, zonder ze te bevriezen. Ook bij de uitvoering 
van de ruilverkavelingsprojecten dient er aandacht besteed te worden aan deze 
structuren. 

Creëren van de ruimtelijke condities voor een integraal waterbeheer 
Integraal waterbeheer beoogt het geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen 
van het waterecosysteem, met het oog op een multifunctioneel gebruik (huishou-
dens, landbouw, industrie, recreatie, natuur, …) voor de huidige en toekomstige 
generaties. De toenemende frequentie van waterellende en het verschijnsel van 
verdroging nopen daartoe. Watersystemen vormen een volwaardig onderdeel van 
de fysische ruimte en hun veerkracht moet zoveel mogelijk worden hersteld. Dit 
betekent dat waar mogelijk aan oppervlaktewater opnieuw de ruimte gegund wordt 
om te overstromen en te meanderen volgens een zo natuurlijk mogelijk patroon. 
Lage alluviale gronden dienen van oudsher voor de afvoer en berging van water en 
sediment, bebouwing is in deze gebieden uit den boze. Natuurlijke kwel- en infiltra-
tiegebieden moeten hun functie op een behoorlijke manier kunnen vervullen. Ruim-
telijke uitvoeringsplannen bieden de mogelijkheid inrichtings- en beheersmaatrege-
len te verfijnen. Concrete uitvoering kan ondersteund worden door beheersovereen-
komsten en subsidieregelingen met de grondgebruikers.  

Valleien als drager van de ecologische infrastructuur 
Daar Merksplas grotendeels in het bovenloopstelsel van het Maasbekken gesitu-
eerd is, is er slechts een kleine concentratie van valleien aanwezig. De valleien van 
de Mark en de Noordermark zijn anderzijds wel geschikt om er de ecologische infra-
structuur op te enten in de overwegend agrarische gebieden waarin deze valleien 
gelegen zijn. Door hun lineaire karakter en de fysische beperkingen voor bodemge-
bruik vormen ze dus zoekzones voor de uitbouw van de ecologische infrastructuur 
(verweving, medegebruik). Valleien moeten gevrijwaard worden van harde infra-
structuur.  

Zoeken naar evenwicht tussen landbouw en natuur binnen de ecologische 
infrastructuur 
Het creëren van de gewenste ruimtelijke condities voor de natuurlijke structuur kan 
leiden tot conflicten met andere ruimtegebruikers. In gebieden met een dominant 
agrarisch gebruik die in Merksplas over een grote oppervlakte aanwezig zijn, zijn 
conflicten met de landbouw niet denkbeeldig. Maar ook conflicten met de recreatie-
ve gebruiker kunnen voorkomen. In dergelijke gebieden moet gestreefd worden 
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naar een evenwichtige invulling waarbij kansen voor de verschillende sectoren be-
houden blijven. Een degelijke afweging tussen de verschillende gebruikers dient te 
gebeuren in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

Aandacht voor het draagvlak, in het bijzonder bij de gebruikers van de open 
ruimte 
Conflictsituaties zoals hoger beschreven kunnen leiden tot kampenvorming waarbij 
verweving of medegebruik loze begrippen worden. Het is van fundamenteel belang 
dat de natuurdoelstellingen mee ondersteund worden door de verschillende gebrui-
kers van het landelijk gebied en in het bijzonder door de landbouw. Het is bovendien 
aangewezen dat de landbouw als hoofdbeheerder actief deelneemt in de realisatie 
ervan. Beheersovereenkomsten e.d. bieden hiervoor mogelijk een geschikt instru-
mentarium. 
Recreatief medegebruik kan een positief effect hebben op de bewustmaking van de 
mens voor natuurwaarden en zorgt onrechtstreeks voor een economische waarde-
ring van de natuur. Anderzijds houdt recreatief medegebruik van biologisch waarde-
volle en kwetsbare gebieden risico’s in voor de natuurwaarden. Er is aan recreatief 
gebruik onvermijdelijk een toename van de verstoring gekoppeld. De mate van 
verstoring en de invloed ervan op de natuurwaarden is afhankelijk van de aard van 
het recreatief gebruik enerzijds en van de aard van de natuurwaarden anderzijds. 
Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief gebruik is 
aangewezen. 

1.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelings-
perspectieven 

1.2.1 Natuurconcentratiegebieden  

Natuurconcentratiegebieden vormen door hun omvang en/of door een dominante 
natuurfunctie de zwaartepunten van de natuurlijke structuur binnen de gemeente.  

Vlaams ecologisch netwerk en integraal verwevings- en ondersteunend net-
werk 
Mogelijk behoren de natuurconcentratiegebieden van de gemeentelijke visie geheel 
of gedeeltelijk tot gebieden die op Vlaams niveau reeds afgebakend werden of bij-
komend afgebakend zullen worden binnen het VEN als GEN of GENO of tot gebie-
den die door het Vlaams Gewest zullen worden afgebakend binnen het IVON als 
natuurverwevingsgebied (verweving natuur-bosbouw).  

De eerste fase afbakening van het VEN werd reeds afgerond. Verschillende gebie-
den van de gemeente Merksplas werden daarbij aangeduid binnen de grensover-
schrijdende Grote Eenheden Natuur:  
– GEN Turnhouts Vennengebied (nr 316) 
Hierdoor werd de hoofdfunctie natuur voor dit gebied reeds op Vlaams niveau her-
bevestigd.  

Natuurconcentratiegebieden: visie op hoofdfunctie natuur binnen gemeente  
Natuurconcentratiegebieden worden in het GRS aangeduid ter hoogte van de na-
tuurlijke zwaartepunten binnen de gemeente. In functie van een coherente visie 
worden daarin ook de gebieden opgenomen die aangeduid werden of mogelijk wor-
den op Vlaams niveau. Een opdeling in bevoegdheidsniveau is immers binnen de 
visievorming op de natuurlijke structuur niet steeds ruimtelijk of functioneel houd-
baar.  
Dit houdt echter wel dat visie-elementen over delen van natuurconcentratiegebieden 
die aangeduid werden binnen VEN of IVON enkel gelden als suggestie aan het 
Vlaams niveau.  
Volgende natuurconcentratiegebieden worden aangeduid:  
– Het Moer – Bloksgoor – Nonnenmoer  NCG1 
– Rondpunt – gedeelte Zwart Goor NCG2 
– Bosgebieden ten noorden van de Strafkolonie NCG3 

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en ecologische processen 
Natuur en bos blijven de hoofdfuncties in de natuurconcentratiegebieden. Via be-
stemming, inrichting en beheer moeten de nodige condities gecreëerd worden om 
de natuurlijke ecotopen te herstellen of te ontwikkelen. De fysische kenmerken van 
een gebied zijn daarbij determinerend. De ecologische processen die vaak aan de 
basis liggen van de specifieke natuurwaarden, moeten gevrijwaard of hersteld wor-
den.  

Andere functies zijn ondergeschikt aan natuur 
Andere gebruiksfuncties die aanspraak maken op de gebieden met zwaartepunten 
van de natuurlijke structuur zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie natuur en bos. 
Medegebruik is gebiedsafhankelijk mogelijk in de mate dat deze ondergeschikte 
functie past binnen de visie op het gebied en de natuurfunctie niet in het gedrang 
komt. Beheer door landbouw is bijvoorbeeld mogelijk maar moet volledig afgestemd 
worden op de hoofdfunctie. Een ander voorbeeld is recreatief medegebruik in na-
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tuurconcentratiegebied dat binnen de mogelijkheden past zolang de uitwerking 
afgestemd wordt op de kwetsbaarheid van het gebied.  

Gebiedsgericht bestendigen en ontwikkelen van de natuurfunctie 
Het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden moet gebiedsgericht ingevuld 
worden. De gebiedsgerichte visie op de natuurfunctie moet vertrekken van de speci-
fieke eigenheid van het gebied waarin fysische kenmerken, ecologische verbanden 
en dergelijke een determinerende rol spelen.  

Tabel 32: gebiedspecifieke ontwikkelingsperspectieven voor de natuurconcen-
tratiegebieden 

NCG Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven 

NCG1 Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in afstemming op fysisch sys-
teem. Behouden van aanwezige gradiënten (nat- droog, kwel- infiltratie, 
hoog- laag). Aansluiting met natuurverbindingsgebied van de Noordermark. 
Grensoverschrijdende inrichting met Turnhout. 

NCG2 Behoud van natuurwaarden op hoger gelegen gebied met aandacht voor 
ecologisch proces van infiltratie. Aandacht voor vennen in gebied.  

NCG3 Behoud van natuurwaarden in groter geheel. Behoud van diversiteit en 
aaneengesloten karakter met coulissenlandschap van de kolonie.  

1.2.2 Natuureilanden 

Natuureilanden worden afgebakend op plaatsen waar de natuurfunctie op een klei-
ne oppervlakte geïsoleerd ligt tussen andere ruimtelijke gebruiksfuncties zoals wo-
nen, landbouw en dergelijke. Natuureilanden onderscheiden zich dus van de na-
tuurconcentratiegebieden door de beperkte afmetingen. Vanuit de afstemming op 
het fysische systeem en vanuit de functionele rol binnen de integrale natuurlijke 
structuur is het echter wel aangewezen de natuurfunctie op deze plaatsen te be-
stendigen.  

Volgende gebieden worden aangeduid als natuureiland:  
– Heikant  NE1 
– Vallei van de Druitsloop NE2 
– Vallei van de Mark – Hoeve Papenvoort NE3 
– Vallei van de Mark – Pastorijbrug NE4 
– De Hees  NE5 
– Heidegebied kolonie NE6 

Behoud van natuurwaarden  
Als ontwikkelingsperspectief voor de natuureilanden wordt het behoud van de na-
tuurlijke waarden in deze gebiedjes vooropgesteld in afstemming op de specifieke 
fysische condities. Binnen de natuureilanden zijn eventuele andere functies onder-
geschikt aan de natuurlijke functie. Het behoud van de natuurlijke waarden wordt 
verzekerd door de afbakening van deze gebieden met als hoofdfunctie natuur, door 
inrichting en beheer. Gezien de beperkte oppervlakte van deze natuureilanden te-
midden van gebieden met een andere hoofdfunctie dient deze natuurfunctie zich te 
beperken tot de afgebakende gebieden zelf en mag de afbakening niet resulteren in 
beperkende gevolgen voor de omliggende hoofdfuncties.  

Gebiedsgericht invullen van de rol in de ecologische infrastructuur 
Het behoud van de natuurwaarden op deze kleine oppervlaktes wordt vooropgesteld 
ter ondersteuning van de rol van deze gebieden binnen de integrale natuurlijke 
structuur. Het beleid is gericht op de functionele uitbouw van de rol van deze gebie-
den als stapsteen binnen de ecologische infrastructuur. Gebiedsgericht moeten de 
ontwikkelingsperspectieven hierop afgestemd worden en op de specifieke eisen van 
de aanwezige fysische condities en natuurwaarden. 

 Tabel 33: gebiedspecifieke ontwikkelingsperspectieven voor de natuureilan-
den 

NE Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven 

NE1 Behoud van bebost karakter en aandacht voor ecologische processen van 
infiltratie en veenvorming. Behoud aansluiting op natuurverbindingsgebied 
van de vallei van de Noordermark. Stapsteen tussen deze vallei en de kolo-
nie van Wortel.  

NE2 Onderdeel van de ecologische infrastructuur op regionaal niveau. Behoud 
van ecologische proces van waterberging en kwel. Behoud open karakter ter 
ondersteuning van de habitats van weidevogels.  

NE3 Natuurontwikkeling in de vallei van de Mark in functie van aanwezige en 
potentiële waardevolle natuurwaarden. Onderdeel van het natuurverbin-
dingsgebied rond de Mark. Aandacht voor kwel. Stapsteen tussen 
Graafsbossen en bossen aan kolonie. 

NE4 Natuurontwikkeling in de vallei van de Mark in functie van aanwezige en 
potentiële waardevolle natuurwaarden. Onderdeel van het natuurverbin-
dingsgebied rond de Mark. Aandacht voor kwel. 

NE5 Behoud van bebost karakter aansluitend op bebouwingsconcentratie De 
Hees. Instandhouden van natuurverbinding tussen beide gebieden.  

NE6 Behoud van natuurwaarden met bijzondere aandacht voor de heiderelicten. 
Functie binnen gebied met ecologische infrastructuur. 
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1.2.3 Verwevingsgebieden  

Verwevingsgebieden worden aangeduid waar een aantal ruimtegebruiksfuncties 
aan elkaar nevengeschikt en op elkaar afgestemd kunnen worden.  

Natuurverwevingsgebieden: nevengeschikte hoofdfuncties 
In natuurverwevingsgebieden overlapt de natuurlijke structuur met de agrarische 
en/of de recreatieve structuur. Het RSV voorziet de afbakening van de natuurverwe-
vingsgebieden (IVON) in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De afbakening 
van de gebieden van het IVON werd vooralsnog niet opgestart. Vanwege het voor-
lopig ontbreken van de afbakening van deze gebieden zal in het GRS hiervoor via 
een ruwe zonering een aanname gebeuren die de visie vanuit het GRS weergeeft. 
De bijhorende ontwikkelingsperspectieven dienen als suggestie te gelden aan de 
hogere overheid.  

Volgende gebieden worden aangeduid als aanname verwevingsgebied: 

Verweving natuur-landbouw: 
– Zandvenheide – Nonnenmoer - Het Moer NVG1 

Verweving natuur/bos – recreatie (weekendverblijven) 
– Caron’s Hofke NVG2 
Naast de natuur- en/of bosfunctie kunnen in de natuurverwevingsgebieden dus ook 
andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de 
andere niet verdringen. Het beleid is gericht op een ruimtelijke ondersteuning van de 
verweving van de functies. De verweving van de functies dient verder gebiedsge-
richt uitgewerkt te worden op basis van de specifieke natuurlijke kenmerken en de 
wensen vanuit de verschillende gebruiksfuncties.  

Tabel 34:  gebiedspecifieke ontwikkelingsperspectieven aanname natuur-
verwevingsgebieden 

NVG Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven 

NVG1 Afstemmen van het landbouwgebruik op het fysisch systeem: streven naar 
graslandgebruik, behoud van kleine natuurlijke elementen (o.a. bosperceel-
tjes, heide – en venrelicten), geen bebouwing. Voor de gedeelten die tot 
ruilverkaveling Zondereigen of het NIP Turnhouts Vennengebied behoren, 
dienen de afspraken en richtlijnen die binnen deze respectieve plannen 
gemaakt zijn, ook in het ontwikkelingsperspectief meegenomen te worden.  

NVG2 Behoud van de bestaande vijvers en wandelwegen en parkachtig karakter, 
grenzend aan de vallei van de Mark. Gebruik van streekeigen beplanting, 
afstemming op fysisch systeem, beperking verharding 

1.2.4 Natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang 

Deze beleidscategorie wordt van bovenlokaal belang beschouwd omdat ze aange-
duid werd op provinciaal niveau in het RSPA en van daaruit rechtstreeks over te 
nemen is.  

Natuurverbinding over de vallei van de Mark en de Noordermark ter invulling 
van het ecologisch netwerk op regionale schaal 
Het afbakenen van de natuurverbindingsgebieden binnen het IVON is een provincia-
le taak. In het RSPA werden daarom natuurverbindingen aangeduid waarbinnen in 
de uitvoeringsfase door de provincie natuurverbindingsgebieden zullen worden 
afgebakend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen natte en droge natuurver-
bindingsgebieden. Natte natuurverbindingsgebieden baseren zich op de samenhang 
tussen de waterlopen en de vallei. Bij de afbakening ervan kan vanuit het ruimtelijk 
beleid een ondersteuning worden gegeven aan de doelstellingen van het integraal 
waterbeheer. Droge natuurverbindingsgebieden zijn verbindingszones op hogere 
gronden of gekoppeld aan het waternetwerk die grotere bos- en natuurcomplexen 
met elkaar verbinden.  
In het RSPA werden volgende natuurverbindingen in (de omgeving van) Merksplas 
aangeduid:  
– De vallei van de Mark tussen Meerle en Merksplas waar kwel sterk aanwezig is 

in de beekdalen 
– De vallei van de Noordermark als verbinding met het complex ten noorden van 

Turnhout 
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In een natuurverbindingsgebied is de natuurfunctie ondergeschikt aan andere func-
ties. Het beleid is gericht op het behoud van de onbebouwde delen en op het be-
houd, herstel en ontwikkeling van kleinere natuurgebieden en kleine landschaps-
elementen. Voor de natuurverbinding over de valleien van de Mark en de Noorder-
mark kan dit vertaald worden in het behoud van of herstel van valleibosrelicten en 
extensief beheerde graslanden. Ook het behoud en/of herstel van de meanderende 
gedeelten van deze valleien is een ontwikkelingsperspectief. 

Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang behouden in de kolonie 
In het RSPA werden op basis van een aantal criteria gebieden met een ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang aangeduid waar de hoge dichtheid aan kleine 
landschapselementen en natuurlijke elementen bewaard dienen te worden in functie 
van een ecologische basiskwaliteit op provinciaal niveau. In het RSPA werden op 
grondgebied van de gemeente Merksplas volgende gebieden met een ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang aangeduid:  
– Strafinrichting van Merksplas en haar omgeving 
– Gebied van de vallei van de Mark tussen Hoogstraten en Merksplas  
Het uitgangspunt voor de kolonie is het behoud van de typische kleinschalige land-
schapsstructuur en van de bijhorende natuurlijke waarden. Deze kenmerken worden 
gevormd door het drevenpatroon, de ringgracht, de verspreid liggende bosperceel-
tjes. In deze gebieden dienen de ruimtegebruikers dus rekening te houden met de 
ecologische infrastructuur. Het optimaal functioneren is bovendien enkel gegaran-
deerd wanneer het gebied als één geheel wordt beheerd.  
Voor het gebied van de vallei van de Mark is de aanwezigheid van veel kleine land-
schapselementen belangrijk aangezien deze bijdragen tot de herkenbaarheid van 
een typisch Kempisch beekdal. De selectie valt samen met de natuurverbindings-
functie.  
In op te stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen concretiseert de provincie dit beleid en 
werkt het verder uit.  

1.2.5 Corridors en ecologische infrastructuur op gemeentelijk 
niveau 

Naast de natuurverbindingen en ecologische infrastructuur op bovenlokaal niveau, 
kunnen ook op gemeentelijk niveau elementen aangeduid worden die kunnen bij-
dragen tot een basiskwaliteit van de ecologische infrastructuur. Corridors vervullen 
een verbindingsfunctie buiten en/of tussen de zwaartepunten van de natuurlijke 
structuur. Naargelang de ruimtelijke condities wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen natte en droge corridors. Op basis van bestaande en/of gewenste concentraties 
aan kleine landschapselementen kunnen aandachtsgebieden hiervoor aangeduid 
worden.  
Volgende elementen worden aangeduid: 

Natte corridors 

– Mark (stroomopwaarts Merksplas) 
– Biezenloop 
– Venneloop - Koekhovenseloop 
– Zwartwaterloop - Druitsloop 
– Moerloopken 
– Goorloop stroomopwaarts van de kern van Merksplas 

Droge corridors 
– Verbinding Heikant-Rondpunt 

Gebied met ecologische infrastructuur op gemeentelijk niveau 
– Pastorijbrug 
– Domein Zwart Goor 

Ontwikkeling van de verbindingsfunctie van corridors in afweging met andere 
gebruiksfuncties 
Corridors zijn essentiële schakels in de ecologische infrastructuur op gemeentelijk 
niveau. In corridors worden ruimtelijke condities geschapen om de functionele eco-
logische verbindingen te behouden of mogelijk te maken. Corridors doorkruisen 
gebieden met een andere hoofdfunctie dan natuur. Het realiseren van de doelstel-
lingen van de corridors moeten steeds afgewogen worden tegen de gewenste ont-
wikkelingen van de andere structuurbepalende functies. De precieze aard van de 
verbindingsmogelijkheden is afhankelijk van specifieke natuurlijke waarden, fysische 
condities en dergelijke.  
Natte corridors zijn geënt op waterlopen, waarbij waterloop en delen van de oever, 
vallei of winterbedding de dragers vormen van de lineaire ecologische verbindings-
mogelijkheden doorheen gebieden met andere hoofdfuncties. Specifieke aandacht 
gaat daarbij naar de oeverzones. Maar ook zeer natte alluviale gronden met beper-
kingen voor de landbouw bieden mogelijkheden voor zover het functioneren van de 
hoofdfunctie, in de meeste gevallen de professionele landbouw, dit toelaat. 
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In droge corridors worden de verbindingsmogelijkheden gevormd door het voorko-
men van kleine landschapselementen (bosjes, houtkanten, bermen, perceelsran-
den,…) en bosfragmenten. De verbindingsfunctie moet gevrijwaard worden door 
behoud van deze elementen binnen de randvoorwaarden van de andere ruimtege-
bruiksfuncties.  

Behoud van KLE in gebieden met ecologische infrastructuur op gemeentelijk 
niveau 
Een gebied met ecologische infrastructuur op gemeentelijk niveau wordt aangeduid 
waar concentraties van landschappelijk en ecologisch waardevolle kleine land-
schapselementen bijdragen tot een versterking van de ecologische infrastructuur op 
gemeentelijk niveau. In deze aandachtsgebieden met een andere hoofdfunctie zal 
gestreefd worden naar het behoud en eventueel herstel van deze bijzondere punt-, 
lijn- en vlakvormige natuurlijke elementen. De hoofdfunctie van deze gebieden blijft 
evenwel nadrukkelijk behouden.  

1.2.6 Aandachtsgebieden inzake structuurbepalende ecologi-
sche processen 

Het kwalitatief vrijwaren van structuurbepalende ecologische processen is essenti-
eel voor het duurzaam functioneren van de natuurlijke structuur en het fysisch sys-
teem. Dit kan voor de hoofdfuncties van gebieden randvoorwaarden inhouden die 
doorwerking kunnen hebben in de gewenste structuur van de hoofdfunctie. Afbake-
ning en uitwerking van de randvoorwaarden moeten worden opgenomen in ruimte-
lijke uitvoeringsplannen.  

Tabel 35: aandachtsgebieden ecologische processen 

Ecologisch proces aandachtsgebied 
Het Moer 
Depressie van de Druitsloop 
Vallei van de Mark 

Kwel 

Vallei van de Noordermark 
Meienbos-Zandvenheide 
Rondpunt – Zwart Goor 

Infiltratie 

Heikant 
Nonnenmoer 
Zwart Water 
Kolonie  

veenvorming 

Zwart Goor 
Goor 
Ballematen 

winteroverstroming 

Onbebouwde alluviale valleidelen van de waterlopen 
 

Vrijwaren van fysische omstandigheden en/of natuurontwikkeling in aan-
dachtsgebieden kwel 
In een aandachtsgebied kwel worden de fysische omstandigheden gevrijwaard om 
het plaatselijke kwelfenomeen te laten voortbestaan. Bij de inrichting van de gebie-
den moet verstoring van de waterhuishouding vermeden worden. Natuurontwikke-
ling of –behoud is waar mogelijk de aangewezen manier om het ruimtegebruik vol-
ledig af te stemmen op het kwelfenomeen. Binnen gebieden met een andere hoofd-
functie behoort dit niet tot de mogelijkheden. Op deze plekken dienen in ieder geval 
verontreiniging en onoordeelkundige verhardingen vermeden te worden en kunst-
matige ingrepen op de waterhuishouding voorafgegaan te worden door een hydro-
ecologische studie. 

“Bijhouden” van niet verontreinigd hemelwater in aandachtsgebieden infiltra-
tie 
Een aandachtsgebied infiltratie vervult door zijn hogere ligging en onbebouwde 
karakter een essentiële rol in het opvangen van niet-verontreinigde hemelwater. 
Binnen de natuurlijke structuur is dit essentieel om de “voeding” van kwelzones te 
vrijwaren. Ook buiten de natuurlijke structuur hebben deze infiltratiegebieden een 
belangrijke functie, zoals het uitvlakken van de piekdebieten in waterlopen (over-
stromingsrisico’s) en het bufferen van water in functie van de basisbehoeften 
(drinkwater,…). Het infiltratievermogen wordt maximaal gevrijwaard door het vermij-
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den van verharding en het “bijhouden” van water (bezinking eerder dan systema-
tisch snelle afvoer). Ook verontreiniging van grondwater moet in een aandachtsge-
bied infiltratie vermeden worden. 

Tegengaan van ontwatering en verdroging in aandachtsgebied veenvorming 
In aandachtsgebieden veenvorming moet bij de inrichting en door het ruimtegebruik 
een voldoende hoge permanente grondwaterstand nagestreefd worden. Dit kan 
door onder meer een snelle ontwatering van het gebied te vermijden. Het nastreven 
van een hoge grondwaterstand moet wel degelijk afgewogen worden ten opzichte 
van andere gebruiksfuncties in de omgeving die hiervan invloed kunnen ondervin-
den. 

Ruimte voor water en ecologisch beekherstel in aandachtsgebied winterover-
stroming 
Aandachtsgebieden winteroverstroming worden enerzijds specifiek aangeduid op 
plaatsen waar in recente jaren effectief winteroverstromingen hebben plaatsgevon-
den. Anderzijds worden de alluviale valleien systematisch aangeduid als gebieden 
die vanuit de waterproblematiek met bijzondere aandacht bekeken dienen te worden 
als ruimte waar water aanspraak op maakt. 
Om de waterproblematiek niet stroomafwaarts door te schuiven dienen de mogelijk-
heden om water opnieuw ruimte te geven integraal bekeken te worden. De aange-
geven aandachtsgebieden zijn hierin de zoekzones. Waar mogelijk binnen de on-
vermijdelijke randvoorwaarden van de andere ruimtegebruiksfuncties zou de inrich-
ting van waterlopen, oeverzones en winterbeddingen gericht moeten zijn op het 
vrijwaren of lokaal terug herstellen van ruimte voor winteroverstromingen. In eerste 
instantie dienen al deze zones alvast gevrijwaard te worden van bijkomende verhar-
dingen en constructies. Mogelijke strategieën die verder door de bevoegde instan-
ties gevolgd kunnen worden zijn het selectief verwijderen van dijksegmenten, het 
herinrichten van oude meanders en dergelijke. Het effectief realiseren van winter-
overstromingen moet echter ook geëvalueerd worden in functie van de waterkwali-
teit (effect op landbouw en natuur). 

1.2.7 Natuur in versteende omgeving 

Binnen het verstedelijkt gebied hebben groene elementen vaak vooral een land-
schappelijke belevingsfunctie of een sociale functie. De natuurfunctie komt daarbij 
op de tweede plaats.  
In Merksplas wordt volgende groene lappendeken geselecteerd waarbij bebouwde 
ruimte en groene elementen elkaar afwisselen: 

– Groene lappendeken woonpark ‘De Hees’ 

Streven naar behoud van het groene karakter in een woonomgeving 
Binnen de Hees dient er maximaal gestreefd te worden naar het behoud van het 
groene karakter. Op die manier wordt een verbinding gecreëerd tussen de natuurei-
landen ten noorden en ten oosten van deze bebouwingsconcentratie. Kavelsplitsing 
moet mogelijk zijn, maar niet onbeperkt: de groene verschijningsvorm moet gega-
randeerd worden.  

1.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewens-
te ruimtelijk natuurlijke structuur 

Structureel vastleggen van de hoofdfunctie natuur in de open ruimte 
Het vastleggen van de natuurlijke structuur gebeurt hoofdzakelijk d.m.v. gewestelij-
ke en provinciale uitvoeringsplannen: afbakening van Grote Eenheden Natuur, Gro-
te Eenheden Natuur in Ontwikkeling en Natuurverwevingsgebieden. (De provincie 
bakent de natuurverbindingsgebieden af.) 
Van zodra deze afbakeningen gekend zijn kan de gemeente de natuurconcentratie-
gebieden van de gewenste natuurlijke structuur die daarin eventueel niet opgeno-
men zijn afbakenen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Aandachtspunten zijn hierbij 
ondermeer: 
– afbakenen van de voorgestelde natuurconcentratiegebieden en natuureilanden, 

voor zover niet reeds afgebakend binnen het VEN. Hierbij wordt steeds een eva-
luatie gemaakt van de eventuele consequenties (afstandsregels e.a.) voor land-
bouwbedrijven in de nabijheid. Uitgangspunt is dat voor natuureilanden geen af-
standsregels (Vlarem…) kunnen gelden. Dit dient juridisch hard te worden ge-
maakt via bijvoorbeeld de stedenbouwkundige voorschriften. 

– Afbakenen van de voorgestelde gebieden met verweving. Hierin worden ook de 
inrichtingsprincipes weergegeven.  

– De gemeente vraagt daarom aan het Vlaams Gewest om de gebieden van het 
VEN, het IVON en de agrarische structuur op korte termijn én gelijktijdig af te 
bakenen.  

Opmaak inventaris kleine landschapselementen 
De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van kleine land-
schapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van de eenduidigheid inzake de 
ligging en de actuele toestand ervan. De gemeente zal een inventaris opmaken van 
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de kleine landschapselementen met het oog op eenduidigheid en rechtszekerheid in 
dit verband. 

Vrijwaren ecologische processen 
Bij de opmaak van RUP’s kan de gemeente een systematische toetsing van de 
bestaande ecologische processen inbouwen met volgende aandachtspunten (cfr. 
watertoets): 
– Vermijden van bijkomende verharding in aandachtsgebieden infiltratie en kwel 
– Vermijden van snelle ontwatering in aandachtsgebieden veenvorming 

Uitvlakken van de piekdebieten in het kader van integraal waterbeheer 
De systematische toename van verharde oppervlaktes, de snelle afvoer van regen-
water naar oppervlaktewater en de kanalisatie van waterlopen zijn er de oorzaak 
van dat sterke debietschommelingen optreden stroomafwaarts, waardoor het risico 
op overstromingen groot is. Onderstaande maatregelen zijn een ondersteuning en 
verfijning op het toepassen van de “code van goede praktijk”: 
– Aanleg van infiltratiegrachten (of infiltratieriolering) voor de regenwaterafvoer. 

Deze grachten hebben als doel regenwater (afkomstig van wegen, daken, ver-
hardingen) ter plaatse te laten infiltreren; ze staan dus niet in verbinding met het 
oppervlaktewaternet. Waar geen gescheiden riolering ligt of zal gelegd worden, 
voorziet de gemeente infiltratiegrachten bij aanleg of heraanleg van wegen. In 
nieuwe verkavelingen wordt de mogelijkheid van infiltratiegrachten onderzocht. 
Ook bij de aanleg van bedrijventerreinen wordt in de mate van het mogelijke 
voor deze werkwijze geopteerd. Het voorzien van infiltratiegrachten wordt inge-
schreven in typebestekken. 

– Opmaak stedenbouwkundige verordeningen voor het gebruik van waterdoorla-
tende materialen bij verharding die er voor zorgen dat het regenwater maximaal 
in de grond kan dringen. De verordening geldt voor woningen en bedrijventerrei-
nen, waar geen infiltratiegrachten voorzien zijn. 

Verbeteren van de waterkwaliteit 
– Kleinschalige waterzuivering voorzien vanuit het principe “de vervuiler betaalt”: 

zie milieubeleidsplan 
– Opmaak van een bekenbeheerplan: de gemeente neemt actief deel aan de 

opmaak van het DULO waterplan. 

2 Gewenste landschappelijke structuur 
Kaart R 2 : gewenste landschappelijke structuur 

2.1 Doelstellingen 

Erkenning van de landschappelijke structuur als continuïteit 
Een gewetensvolle aanpak van het begeleiden van processen in het landschap zal 
altijd rekening moeten houden met de continuïteit binnen dat landschap. Een derge-
lijke aanpak zal een middenweg betekenen tussen het uitvlakken en het integraal 
behouden van een bepaald landschappelijk patroon. Deze continuïteit vertaalt zich 
in de landschappelijke structuur, als functionele drager en beelddrager van het land-
schap. De landschappelijke structuur heeft daarmee een langlopende waarde. Het 
ontstaan en de ontwikkeling van een landschap, kortom de geschiedenis ervan, 
komen in de structuur tot uitdrukking. Vanuit dit perspectief legt de gewenste land-
schappelijke structuur randvoorwaarden op aan alle activiteiten die er plaatsvinden. 

Erkenning van landschappelijke kwaliteiten 
Historiciteit (erfgoedwaarde), diversiteit en herkenbaarheid (identiteit) worden er-
kend als landschappelijke kwaliteiten. 

Behoud van de landschappelijke diversiteit met aandacht voor de samenhang 
De herkenbaarheid van de landschappelijke diversiteit wordt als kwaliteit erkend en 
het vrijwaren en versterken ervan geldt als doelstelling. Een banalisering en unifor-
misering van de landschappen moet tegengegaan worden. Verstedelijking en groot-
schalige ingrepen in het landschap kunnen deze processen in de hand werken en 
moeten daarom onder strikte randvoorwaarden geplaatst worden. Doorheen de 
verschillen is er een belangrijke samenhang tussen de landschappen, die essentieel 
is voor het functioneren ervan. In het behoud van de diversiteit moet deze samen-
hang gerespecteerd worden. 

Accentueren van grenzen en overgangen  
Landschappen gaan vaak geleidelijk in elkaar over. Soms is er echter sprake van 
scherpe grenzen. Het accentueren van deze grenzen en overgangen kan de land-
schappelijke identiteit verhogen. 
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Visueel “vertalen“ van het fysisch systeem 
Een landschap is opgebouwd uit landschapselementen en –componenten, waarbij 
het fysisch systeem een sleutelrol speelt. Het fysisch systeem heeft in Merksplas 
een sterk structurerend karakter: valleien, depressies en lokale verhevenheden. Het 
visueel accentueren van de structurerende werking van het fysisch systeem kan een 
bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van het landschap. Dit kan gebeuren door 
behoud en versterking van structurerende elementen en componenten. 
– valleien: referentielandschap is hetzij een halfopen landschap gedomineerd door 

graslanden (referentie: beemdenlandschap), hetzij een besloten landschap met 
opgaande begroeiing (referentie: rietlanden en broekbossen). 

– verhevenheden: in de eerste plaats kan het vrijwaren van de open ruimte een 
bijdrage leveren tot de visuele aanwezigheid. In de tweede plaats kan door het 
behouden of versterken van contrasten (open en besloten) een lokale verheven-
heid geaccentueerd worden. 

– depressies: de herkenbaarheid van een depressie hangt in belangrijke mate 
samen met de mate waarin het bodemgebruik als ‘natuurlijk’ ervaren wordt. 

Respecteren van traditionele landschappen en landschapspatronen 
Traditionele landschappen of landschapspatronen verwijzen naar langlopende bo-
demgebruiksvormen uit het verleden en hebben in die zin een belangrijke erfgoed-
waarde. Behoud betekent geenszins een fossiliseren van het bestaande, maar het 
inpassen van nieuwe elementen in de hoofdlijnen van de bestaande structuur, 
waarbij gestreefd wordt naar het versterken van de regionale identiteit van het land-
schap. Grondregels zijn hierbij het respect voor de natuurlijke, fysisch-geografische 
basis en de cultuurhistorische eigenheid van het landschap. 

Behoud van het microreliëf 
Kleine hoogteverschillen brengen variatie in het landschap en zorgen bovendien 
voor wisselende omstandigheden voor planten- en dierengemeenschappen. Behoud 
van dit microreliëf heeft daarom zowel een landschappelijke als ecologische waar-
de.  

Behoud en accentueren van de poorten  
Hoewel getracht wordt om het gebied van de kolonie te betrekken bij activiteiten in 
de kern van Merksplas, is het niet de bedoeling om de herkenbaarheid van het land-
schap van de kolonie af te zwakken. De overgang tussen de kern Merksplas en het 
gebied van de kolonie wordt daarom als poort aangeduid.  

Behoud van merkwaardige gebouwen en lijnbakens als structurerende ele-
menten 
In de gemeente Merksplas komen verspreid nog enkele zeer kenmerkende gebou-
wen voor van het traditionele landschapspatroon. Ze hebben zowel betrekking op de 
kernactiviteiten, de activiteiten gerelateerd aan de kolonie als op activiteiten gerela-
teerd aan de landbouw. Het behoud van deze typerende elementen in het land-
schap wordt vooropgesteld. Daarnaast zijn er tevens een aantal lijnbakens kenmer-
kend in Merksplas. Ook deze langgerekte structuren in het landschap kunnen on-
dersteund worden om de continuïteit in het landschap te onderstrepen of land-
schapstypes te behouden.  

2.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelings-
perspectieven 

De ruimtelijke beleidscategorieën met betrekking tot landschap kunnen samengevat 
worden onder de noemers structurerende landschapselementen en –componenten, 
gave landschappen, nieuwe landschappen en open ruimteverbindingen. Het beleid 
is erop gericht de structuurbepalende elementen en componenten te behouden of te 
versterken. Voor elk van de beleidscategorieën worden deze (te behouden / te ver-
sterken) elementen en componenten aangegeven en ontwikkelingsperspectieven 
aangegeven.  

2.2.1 Structurerende reliëfelementen  

In het landschap van Merksplas zijn een aantal reliëfelementen structuurbepalend. 
Ze zijn visueel duidelijk aanwezig en verwijzen naar de karakteristieken van het 
onderliggend fysisch systeem. Volgende structurerende reliëfelementen worden 
aangeduid (Tabel 36). 
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Tabel 36: structurerende reliëfelementen 

Reliëfelement Te behouden/versterken elementen en componenten 
cuesta van de Noorderkempen Verhevenheid in het landschap die geaccentueerd 

wordt door een (gedeeltelijk) bebost karakter en con-
trasteert met het omliggend landbouwgebied 

depressie van het Moer Depressie die voor een deel uit loofhout bestaat, maar 
die van Lipseinde gescheiden is door een relatief groot 
en steil hoogteverschil 

Interfluvia (Rondpunt - Zwart Goor 
en Heikant) 

Verhevenheden in het landschap die versterkt worden 
door de aanwezigheid van een bos 

2.2.2 Aandachtsgebieden microreliëf  

De gemeente Merksplas wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine hoogtever-
schillen. Ze zijn veel kleinschaliger dan de structurerende reliëfelementen, maar 
geven aan het landschap specifieke karakteristieken.  
Dit zogenaamde microreliëf is typisch voor een landschap dat op een natuurlijke 
manier over een lange periode is geëvolueerd. Zeker voor een brongebied, in dit 
geval dat van de Mark, kan dit reliëf op korte afstand variëren, door de aanwezig-
heid van steilrandjes en vlakkere interfluvia. Dit is in feite in tegenstelling tot veel 
gemeenten in de Noorderkempen waar de ruilverkaveling in grote gebieden werd 
uitgevoerd en waar nu deze kleine reliëfverschillen geëgaliseerd zijn. Als ontwikke-
lingsperspectief voor de aandachtsgebieden microreliëf kan gesteld worden dat het 
behoud van dit microreliëf vooropstaat en dat grote structurele aanpassingen ver-
meden moeten worden. In een RUP kan aangegeven worden welke gebieden hier-
voor precies in aanmerking komen.  

2.2.3 Structurerende hydrografische elementen 

Valleien hebben door hun barrière- en corridorwerking en hun karakteristiek fysisch 
milieu een belangrijke structurerende werking. Naast de essentiële functie in onder 
meer de natuurlijke structuur vervullen ze eveneens een belangrijke rol in de land-
schappelijke structuur. Structurerende hydrografische elementen zijn: 
– Vallei van de Mark 
– Vallei van de Noordermark 
– Depressie van de Druitsloop 
– Vallei van de Goorloop 
De functietoekenning aan elk van deze valleien en depressies in de gewenste struc-
tuur garandeert minimaal het behoud van de structurerende elementen en compo-

nenten. Verder kan voor een aantal valleien in samenhang met de omgeving een 
ontwikkelingsplan opgesteld worden dat als toetskader geldt bij onder meer de in-
planting van nieuwe infrastructuur of bij grootschalige landschapsingrepen. 

2.2.4 Bakens als structurerende elementen 

Bakens zijn visuele blikvangers en fungeren dikwijls als oriëntatiepunten in het land-
schap. Volgende bakens worden aangeduid11: 

Puntbakens: 

Windmolens: 
– Moermolen langs de Molenloop 

Kerken en kapellen: 
– St. Willibrorduskerk en kerkplein 
– Kapel van de Kolonie (O.L.Vrouw-Hemelvaart) 
– Kapel St.-Rochus 
– Kapel van het Geheul (O.L.Vrouw van de Stille) 
– Kapel van de Molenzijde (O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand) 
– Wijkkapelletjes (Bosduif, Lievekenshoek, Opstal, Hoekeinde, Hofeinde, Berg-

sken) 
– Grot O.L.Vrouw van Lourdes, Heiseneinde 

Kastelen en kasteelparken: 
– Domein ‘Zwart Goor’ 

Boerderijen: 
– Grote Boerderij kolonie 
– Kleine Boerderij kolonie 
– Pannenhuis 
– ’s Gravenhoeve 

                                                        
11 Buiten de effectiee beschermingen (monument, dorpsgezicht) werden enkel overheidsgebouwen als 
puntbaken geselecteerd. 
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Merkwaardige gebouwen: 
– gebouwen van de Strafkolonie: woningen van cipiers en kaderleden, schoolge-

bouw, gevangenis, centrum voor illegalen 
– feestzaal De Kunstvrienden 
– gemeentehuis 
– voormalig boswachtershuis Hoevestraat 
– Caron’s Hofke – Hofeinde 
– Oude Pastorij – Pastorijstraat 7 

Bruggen: 
– Papenvoortbrug 
– Pannenhuisbrug 
– Pastorijbrug  

Lijnbakens:  
– Mark 
– Noordermark 
– Dreven van de kolonie 
– Dreef Boensberghoeve 
Cultuurhistorische bakens dienen behouden te blijven met respect voor hun authen-
ticiteit. De bebouwing op en in de omgeving van deze karakteristieke elementen 
dient op een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de elementen visueel 
gevrijwaard of versterkt worden.  

2.2.5 Markante terreinovergangen als structurerende compo-
nenten 

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee duidelijk verschil-
lende landschappen. Dikwijls gaat het gepaard met een verschil in bodemgebruik, 
percelering of open-geslotenheid. Volgende markante terreinovergangen worden 
aangeduid (met aanduiding van structuurbepalende elementen en componenten): 

Grens Strafkolonie Merksplas: 
– Overgang tussen een regelmatig gerangschikt landschap met rechthoekig dre-

venpatroon en bebouwde ruimte, landbouwgebied of bos 

– Structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemgebruik, con-
trast in openheid landschap, contrast in percelering 

Grens vallei van de Mark – landbouwgebied: 
– Overgang tussen een open agrarisch landschap en een valleilandschap met 

broekbossen 
– Structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemgebruik, aan-

wezigheid van kleine landschapselementen 
De structurerende landschapselementen en –componenten, zoals hierboven aan-
gegeven, dienen te worden behouden en versterkt. 

2.2.6 Gave landschappen 

Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in beperkte 
mate gewijzigd is door (grootschalige) ingrepen: 
– Relicten van traditionele landschappen: 

– valleilandschappen 
– heide- en venlandschappen 

– Relicten van landschapspatronen:  
– kleinschalig landschapspatroon  
– depressies  
– historische rijgehuchten op hogere interfluvia 

– Complex gaaf landschap 
Tabel 37 geeft een overzicht van de gave landschappen die in Merksplas voorko-
men.  
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Tabel 37: overzicht van de gave landschappen 

Gaaf landschap Te behouden structurerende elementen en componenten 
Valleilandschap 

Vallei van de Mark Broekbossen langs meanderende rivier en aanwezigheid 
van kleine landschapselementen 

Vallei van de Noordermark Halfopen landschap met afwisseling van bospercelen en 
bomenrijen 

Heide- en venlandschap 
Nonnenmoer-Zandvenheide Gebied met microreliëf, halfopen geheel van bossen, 

relicten van heide en vennen, aansluitend op Turnhouts 
Vennengebied 

Kleinschalig landschap 
Landbouwgebied Heikant Kleine, willekeurige percelering met houtkanten en bos-

percelen 
Depressie 

Depressie van het Moer Depressie met een nat loofbos 
Historische rijgehuchten 

Heikant Landbouwgehucht met structuur die overeenkomt met 
deze van Ferrariskaart 

Lipseinde Landbouwgehucht dat slechts beperkt uitgebreid is sinds 
19de eeuw 

Complex gaaf landschap 
Strafkolonie Merksplas Landschap dat gekenmerkt wordt door het drevenpatroon 

en een regelmatige percelering; de percelen verweven in 
gebruik door landbouw en natuur 

Rondpunt- Zwart Goor Landschap met drevenpatroon en bossen in het westen 
en parklandschap rond landhuis in het oosten 

 

Bij de gave landschappen staat het behoud en de versterking van de structurerende 
landschapselementen en –componenten voorop. 

Valleilandschappen: behoud herkenbaarheid valleikarakter 
In een vallei wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate bepaald door beperken-
de randvoorwaarden van het fysisch systeem (natte alluviale gronden, veen, winter-
overstromingen) die een intensief bodemgebruik niet toelaten. Een typisch vallei-
landschap wordt gekenmerkt door volgende elementen en componenten: 
– halfopen, kleinschalige landschappen met graslanden (referentie beemdenland-

schap) 
– besloten landschappen met broekbos, rietland en moerasvegetatie 

Valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere versnippering en versnijding 
door nieuwe infrastructuren en bebouwing. De natuurlijke loop van de rivier of beek 
wordt behouden (of hersteld). De structurerende elementen en componenten wor-
den behouden of versterkt. 

Heide- en venlandschap: vermijden van volledige verbossing 
Het heide- en venlandschap verwijst naar het traditionele agrarische stelsel van de 
Kempen (potstalsysteem) waarin de heide een belangrijke functie vervulde. Het 
heide- en venlandschap wordt bepaald door een afwisseling van open heidegebie-
den met vennen, graslanden en besloten gebieden met opgaande begroeiing (bos-
sen en struwelen). Gradiënten samenhangend met een gaaf microreliëf kunnen 
mede structuurbepalend zijn. 

Kleinschalig landschap: behoud kleinschaligheid 
Het voorkomen van kleine landschapselementen en een kleine percelering is een 
kenmerk van het traditionele agrarische landschap in de regio. Waar de invulling 
(bodemgebruik) doorheen de eeuwen geëvolueerd is, is lokaal het perceleringspa-
troon bewaard gebleven. In deze landschappen staat het behoud van de percelering 
voorop. Het behoud en de ontwikkeling van kleine landschapselementen moet de 
visuele herkenbaarheid van dit landschap verhogen.  

Depressies: behoud fysische kenmerken 
In gebieden met kwel of een slechte natuurlijke ontwatering legt het fysisch systeem 
beperkingen op voor het bodemgebruik, hetgeen zich weerspiegelt in het land-
schapsbeeld. Traditioneel werden deze gebieden getypeerd door broekbossen of 
natte heide. Lokaal zijn hiervan aspecten bewaard gebleven. In deze gebieden staat 
het behoud van de structurerende elementen en componenten voorop. 

Historische rijgehuchten: behoud oorspronkelijke structuur en concentratie 
In de historische rijgehuchten kan het niet de bedoeling zijn dat de structuur ervan 
verdwijnt en dat andere functies dan landbouw het landschap gaan domineren. In 
deze gehuchten wordt ernaar gestreefd het oorspronkelijke patroon van de inplan-
ting van landbouwbedrijven te bewaren. 

Complex gaaf landschap: behoud typische kenmerken 
In de complexe gave landschappen van de Strafkolonie en Rondpunt-Zwart Goor is 
het noodzakelijk de percelering, samen met het stratenpatroon te houden. Deze 
kenmerken immers voor een groot gedeelte het landschap. Ook het landgebruik in 
deze gebieden dient behouden te blijven.  
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Specifiek voor de Strafkolonie geldt ten gevolge van het beschermingsbesluit dat er 
geen ingrepen gedaan mogen worden zonder het advies in te winnen van de be-
heerscommissie. Deze commissie dient erover te waken dat het landschappelijke 
karakter van het gebied behouden blijft.  
Bovendien dient in dit gebied speciale aandacht te gaan naar de gebouwen die in 
het gebied voorkomen. Ze bepalen immers mede de eigenheid van het landschap. 
Functies die aan één van de gebouwen worden toegewezen moeten binnen het 
landschap geïntegreerd worden en mogen de schaal van het landschap niet over-
schrijden. Vandaar dat deze zone op kaart 2 werd aangeduid als ‘aandachtsgebied 
concentratie merkwaardige gebouwen’.  

2.2.7 Nieuwe landschappen 

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de 
herkenbaarheid ervan verdwenen of vervaagd is. Volgende nieuwe landschappen 
kunnen aangeduid worden: 
– nieuw landbouwlandschap, namelijk het serrelandschap rond het Geheul-

Koekhoven 
– nieuw industrielandschap, namelijk het klei-kanaallandschap in het zuiden van 

de gemeente 
Voor de nieuwe landbouwlandschappen wordt ernaar gestreefd een ongecontro-
leerde uitzwerming van serres over het landschap te vermijden en er eerder voor te 
zorgen de verschillende serres te concentreren en integreren in het landschap.  
Voor de functie-invulling van het klei-kanaallandschap in het zuiden van de gemeen-
te moet de historiciteit gerespecteerd worden en een nieuwe functie gezocht wor-
den. Deze historiciteit omvat bijvoorbeeld de positie van het kanaal in het land-
schap: het kanaal ligt op de hoogste plaatsen in het landschap. Later kreeg het 
kanaal een transportfunctie. Vervolgens werden de kleiputten die op de cuesta ge-
graven werden en hun functie verloren hadden na ontginning een nieuwe functie als 
stort. Op deze voormalige stortplaatsen hebben zich milieu- en afvalverwerkingsin-
stallaties gevestigd. Deze brengen op hun beurt weer een verkeersdynamiek te-
weeg.  
In de toekomst wordt er uitdrukkelijk voor geopteerd de kleiputten op een dergelijke 
manier in te richten dat er ruimte wordt gecreëerd voor de professionele landbouw. 
Ook de historisch gegroeide milieubedrijvigheid wordt verder ondersteund en kan 
met industriële bedrijvigheid uitgebreid worden.  

2.2.8 Openruimteverbindingen 

Openruimteverbindingen zijn niet of weinig bebouwde ruimten in de buurt van sterk 
bebouwde (verstedelijkte) gebieden.  
Tussen het hoofddorp Merksplas en de nederzetting ‘De Hees’ kan een openruimte-
verbinding aangeduid worden ter vrijwaring van het open karakter van het gebied en 
ter voorkoming van het aaneengroeien van deze twee structuren.  
In het nieuwe landschap aan Koekhoven - het Geheul kan ter hoogte van de door-
gang van de Mark eveneens een openruimteverbinding aangeduid worden. Deze is 
erop gericht om te voorkomen dat het noordelijk en zuidelijk gedeelte aan elkaar 
groeien, om de Mark herkenbaar en open in het landschap te behouden en om een 
verbindingsfunctie te verzorgen tussen grote structuren van het buitengebied. De 
verbinding moet maximaal gevrijwaard worden van bebouwing en nieuwe infrastruc-
tuur.  
Het principe van de transparantie van landbouwstraten geldt eveneens in andere 
landbouwstraten, verspreid over de gemeente, met specifieke aandacht voor het 
achterliggende agrarische landschap dat door de grondgebonden landbouw be-
heerd wordt.  

2.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewens-
te landschappelijke structuur 

– RUP opstellen ter inrichting van het gebied Strafkolonie, samen met onderzoek 
naar mogelijke functies die aan het gebied toegekend kunnen worden. 

– Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het beoordelen van projecten 
en dergelijke, kan de gemeente een systematische toetsing aan de gewenste 
landschappelijke structuur inbouwen. Deze toetsing kan vertaald worden in de 
stedenbouwkundige voorschriften met volgende aandachtspunten: 
– Vrijwaren van openruimtecorridors 
– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave land-

schappen en markante terreinovergangen 
– Landschappelijke integratie 
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3 Gewenste agrarische structuur 
Kaart R 3: gewenste agrarische structuur 

3.1 Doelstellingen 

Veilig stellen van de agrarische structuur en verzekeren van een toekomst 
voor de landbouw 
Er dient van uitgegaan te worden dat Merksplas een landbouwgemeente is. De 
nodige ruimtelijke condities moeten daarom gecreëerd worden om het verder dyna-
misch evolueren van de landbouw toe te laten. In de eerste plaats moeten daarvoor 
de gebieden van de agrarische structuur hard afgebakend worden. Binnen deze 
gebieden is landbouw de hoofdfunctie en mag de eventuele introductie van neven-
functies het functioneren van de landbouw niet in het gedrang brengen. Vermeden 
moet worden dat door infiltratie van nieuwe functies (wonen in het landelijk gebied, 
horeca …) de agrarische structuur ondermijnd zou worden. Ruilverkaveling kan 
daarvoor een geschikt instrument zijn voor zover zij voldoende rekening houdt met 
de karakteristieken van het landschap.  

Gedifferentieerd landbouwbeleid in functie van landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteiten 
Tussen de gebieden van de agrarische structuur zijn er verschillen: structureel ster-
ke landbouwgebieden wisselen af met structureel minder sterke gebieden. Deze 
differentiatie is soms historisch gegroeid en er is geen noodzaak om deze verschil-
len op te heffen. Integendeel, indien geen aangepast beleid zou gevoerd worden 
zou de eigenheid van de gebieden verloren gaan en zou het landschap volledig 
homogeniseren. Vandaar dat men gebiedsgerichte maatregelen dient te nemen. Het 
spreekt voor zich dat b.v. de agrarische eenheid Koekhoven meer mogelijkheden 
zal krijgen dan het gebied rond de Strafkolonie. Ook moet er rekening gehouden 
worden met de ontwikkeling van een gebied in de visie van andere sectoren, zoals 
bijvoorbeeld de Zandvenheide waar men tot verweving wil komen tussen landbouw 
en natuur.  

Echter, een differentieel landbouwbeleid dient niet alleen tussen verschillende agra-
rische eenheden te worden gevoerd. Ook binnen één eenheid kunnen er verschillen 
bestaan die een differentieel beleid opdringen. Deze noodzaak bestaat b.v. in vallei-
en die een eenheid doorkruisen en waar men zones van dominant graslandgebruik 
wil afbakenen, of op plaatsen waar de open ruimte behouden moet blijven en waar 

men bijgevolg binnen een eenheid gebieden zal afbakenen waar nieuwe agrarische 
bebouwing toegelaten is. 

Agrarische vernieuwing en agrarische verbreding implementeren met het oog 
op een toekomstgerichte en leefbare landbouw 
De moderne landbouw is sterk gespecialiseerd en grootschalig en is hierdoor ook 
kwetsbaar. Dit wordt versterkt door de concurrentiepositie en de toenemende eisen 
die gesteld worden vanuit ecologische overwegingen en in functie van het dieren-
welzijn. Agrarische verbreding kan vanuit dit perspectief een meerwaarde bieden en 
kan op micro-economisch vlak mogelijke inkomensverliezen als gevolg van recente 
ontwikkelingen compenseren. Agrarische verbreding is erop gericht de landbouw de 
mogelijkheid te geven nieuwe functies zoals landschapsonderhoud en –beheer, 
alsook beperkte toeristisch recreatieve functies uit te bouwen. Waar de landbouwer 
bijkomende beheersfuncties uitvoert, moet hiervoor aangepaste vergoeding voor-
zien worden. In een gemeente zoals Merksplas waar de landbouwsector zeer sterk 
aanwezig is en een belangrijke economische waarde vertegenwoordigt, moet er wel 
over gewaakt worden dat de agrarische verbreding de hoofddoelstelling van de 
landbouwsector niet hindert. Vandaar dat het wenselijk zal zijn om deze slechts in 
bepaalde gebieden toe te laten. Merksplas bevindt zich immers binnen de invloeds-
sfeer van het glastuinbouwgebied rond Hoogstraten. Er dient dus ruimte te worden 
voorzien voor het opstarten van nieuwe agrarische bedrijven. Aan de locatie van 
deze bedrijven kunnen echter voorwaarden worden opgelegd zoals hieronder nog 
besproken zal worden. 

Vergroten van het draagvlak voor milieu- en natuurdoelstellingen 
De huidige scepsis van de landbouw t.a.v. de introductie van milieu- en natuurdoel-
stellingen in de landbouw is groot. Verantwoordelijk hiervoor zijn negatieve ervarin-
gen, waarbij de landbouwer herhaaldelijk geconfronteerd is geworden met onvol-
doende rechtszekerheid. Er moet daarom gestreefd worden naar het opnieuw ver-
groten van het draagvlak door het actief betrekken van de landbouwsector bij te 
realiseren doelstellingen. Tevens is het van essentieel belang dat in uitvoerings-
plannen de mogelijkheden en beperkingen ondubbelzinnig worden vastgelegd in 
functie van de rechtszekerheid. 

Oplossingen zoeken voor de mestdruk 
De huidige mestdruk is hoog in de gemeente Merksplas. Vermeden moet worden 
dat deze druk verder zou toenemen. Een verdere uitbreiding van grondloze verede-
ling is daarom niet gewenst. De mogelijkheden en beperkingen van mestbewerking 
en mestverwerking moeten verder onderzocht worden. Mogelijk kan het oprichten 
van organen die collectieve mestverwerking organiseren, een deel van de oplossing 
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bieden. De gemeente ziet enkel mogelijkheden voor lokale mestverwerking op haar 
grondgebied, hetzij individueel per bedrijf, hetzij geclusterd voor een aantal lokale 
bedrijven. 

Glastuinbouw: kansen bieden voor verdere ontwikkeling met in acht name van 
ruimtelijke en ecologische randvoorwaarden 
In de gemeente Merksplas kunnen nieuwe agrarische bedrijven zich vestigen die 
zich bezighouden met tuinbouw onder glas. Er dient echter rekening mee gehouden 
te worden dat deze over een grote oppervlakte dienen te beschikken om leefbaar te 
kunnen zijn. Indien groenten en fruit geteeld worden volgens het principe van de 
hydrocultuur, dient men er zich bovendien van bewust te zijn dat de waters die ge-
loosd worden een hoge concentratie aan nutriënten en ziektewerende stoffen bevat-
ten12. Het is dus aangewezen om nieuwe agrarische bedrijven te laten aansluiten bij 
bestaande bedrijven om de omgeving maximaal te vrijwaren van milieuoverlast. De 
organisatie van een collectieve afvalwaterzuivering, eventueel verzorgd door een 
extern bedrijf, zal financieel voordeliger zijn dan individuele zuiveringen per bedrijf. 
De recyclage en zuivering van afvalwaters moet immers gezien worden als een 
prioriteit om het voortbestaan van de tuinbouwsector te garanderen. Bovendien zal 
de groepering van tuinbouwbedrijven ten goede komen van de open ruimte die 
maximaal beschermd zal worden tegen versnippering. 

Duidelijkheid scheppen voor aan landbouw gerelateerde recreatie en aan land-
bouw gerelateerde bedrijven 
De huidige wetgeving biedt geen eenduidig kader voor activiteiten zoals maneges, 
hoevetoerisme, noch voor lokale toeleverende en verwerkende bedrijven. Het onge-
controleerd toelaten van dergelijke activiteiten in het agrarisch gebied kan op termijn 
de agrarische structuur in sterke mate ondermijnen; anderzijds moet ruimte gebo-
den worden om aan deze feitelijke behoefte te voldoen. 

Differentiatie van de agrarische structuur via ruimtelijke beleidscategorieën en 
toetsboeken 
De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur is een taak voor het 
Vlaamse Gewest. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) gebeurt, met 
uitzondering van de principiële aanduiding van bouwvrije zones en agrarische be-
drijvenzones, geen verdere differentiatie van de agrarische structuur, maar wordt dit 
als taak voor het lokale niveau aangeduid. 

                                                        
12  Het lozen van ongezuiverd drainwater met hoge concentraties aan nutriënten was lange tijd een onder-
schat probleem in de glastuinbouw, maar heeft ondertussen de nodige aandacht gekregen en is ook wette-
lijk verankerd (mestwetgeving). Dit heeft geleid tot aanzienlijke inspanningen in de sector. 

Een differentiatie van de agrarische structuur moet onder meer voorkomen dat an-
dere, niet-agrarische functies, die traditioneel verspreid in het agrarische gebied 
voorkomen, op termijn een hypotheek zouden leggen op de landbouw. 
Tevens moet de differentiatie het duurzaam naast elkaar voorkomen van diverse 
agrarische subsectoren kunnen bestendigen. Hiertoe kan het noodzakelijk zijn om 
specifieke zones binnen de agrarische structuur aan te duiden. 
Uitgaande van de agrarische structuur op Vlaams en provinciaal niveau en met in 
acht name van een voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening, wordt de 
agrarische structuur verder verfijnd op gemeentelijk niveau.  

3.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelings-
perspectieven 

De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur behoort tot de be-
voegdheid van het Vlaamse Gewest. Uitgaande van de agrarische structuur op 
Vlaams en provinciaal niveau en met in acht name van een voorlopig ontbreken van 
een definitieve afbakening op dit moment, gebeurt hiervoor een verdere differentia-
tie binnen de agrarische structuur.  
De gemeentelijke uitwerking van de agrarische structuur gebeurt door:  
– een aanname te doen van de gebieden van de agrarische structuur en de ge-

bieden van de natuurlijke structuur die overlappen met de agrarische structuur 
(natuurverwevingsgebieden); ook natuurverbindingsgebieden kunnen overlap-
pen met de agrarische structuur, maar hier is de natuurfunctie ondergeschikt 

– het aanduiden van ruimtelijke beleidscategorieën die de gebieden van de agrari-
sche structuur differentiëren en het formuleren van specifieke ontwikkelingsper-
spectieven voor elk van de beleidscategorieën. 

 
Binnen de gebieden van de agrarische structuur wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de kerngebieden van de agrarische structuur (enige hoofdfunctie landbouw) 
en natuurverwevingsgebieden in overlap met de agrarische structuur (natuur en 
landbouw nevengeschikte hoofdfuncties). 
Bovenop deze hoofdindeling wordt een verfijning van de agrarische structuur uitge-
werkt door aanduiding van beleidscategorieën in “overdruk” (aandachtsgebieden 
open ruimte, zones van dominant graslandgebruik, agrarische bedrijvenzone). 
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Figuur 9 geeft een schematische weergave van de ruimtelijke beleidscategorieën 
van de agrarische structuur en hun onderlinge relatie. 

 

Figuur 9: schematische weergave van de ruimtelijke beleidscategorieën binnen de agrarische 
structuur 

3.2.1 Kerngebieden van de agrarische structuur 

De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de 
enige hoofdfunctie is. Zowel aandachtsgebieden open ruimte, agrarische bedrijven-
zones als zones voor dominant graslandgebruik kunnen in overdruk voorkomen in 
de kerngebieden. 

Ruimtelijke condities in functie van grondgebonden landbouw 
In de kerngebieden van de agrarische structuur moeten de nodige ruimtelijke condi-
ties gecreëerd worden om het functioneren van de grondgebonden landbouw duur-
zaam te bestendigen. Ruilverkaveling nieuwe stijl en landinrichting zijn mogelijke 
instrumenten. Behoudens in aandachtsgebieden open ruimte, kunnen nieuwe be-

drijven zich langs uitgeruste wegen vestigen, waarbij volledige verlinting in land-
bouwstraten niet gewenst is. Grondloze veeteeltbedrijven kunnen voor zover de 
sectorale wetgeving voor mest en milieu het toelaat. Nieuwe inplanting van glastuin-
bouwbedrijven buiten de daartoe voorziene agrarische bedrijvenzone is niet toegela-
ten (zie verder). Andere functies en activiteiten zijn ondergeschikt en zijn maar mo-
gelijk in de mate dat ze de leefbare landbouw niet hypothekeren. 

Vrijwaren open ruimte  
De open ruimte moet gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en 
andere openruimtefuncties. Er is binnen de kerngebieden geen ruimte voor bijko-
mende niet-agrarische bebouwing. Nieuwe agrarische bebouwing moet geënt wor-
den op het bestaande bebouwingspatroon en zo veel mogelijk aansluiten bij de 
bestaande agrarische bebouwing. 

Agrarische verbreding is overal mogelijk als ondersteuning van de agrarische 
structuur 
Agrarische verbreding kan vrijwillig aangegrepen worden als kans ter ondersteuning 
van de agrarische activiteiten en als bijdrage aan een leefbare landbouwsector. 
Agrarische verbreding kan zich richten op toerisme, natuurbeheer of landschapson-
derhoud als ondergeschikte nevenactiviteit. Ontwikkeling van deze bijkomende 
functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. 
– Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding 

meer kansen geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de 
hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. Hoevetoerisme dient maximaal gekoppeld te 
worden aan toeristisch recreatieve netwerken. 

– Ook natuur- en landschapsbeheer als ondergeschikte functie kan beschouwd 
worden als agrarische verbreding en moet in principe overal een plaats krijgen 
binnen de agrarische structuur. Beheersovereenkomsten op basis van vrijwillig-
heid zijn hierbij het uitgangspunt. Het afdwingbaar maken van multifunctionaliteit 
op perceelsniveau is enkel mogelijk in gebieden waar de natuurfunctie minstens 
nevengeschikt is (natuurverwevingsgebieden). 

Weren of ontmoedigen van andere dan agrarische functies, tenzij onder voor-
waarden en met gebiedsgerichte beperkingen 
De gebieden van de agrarische structuur zijn in de eerste plaats voorbehouden voor 
de professionele landbouw (cfr. RSV). De behoefte aan ruimte voor niet-
professionele landbouw of hobbylandbouw bestaat echter en kan gebiedsgericht 
gestimuleerd of ontmoedigd worden teneinde de structureel sterke agrarische ge-
bieden te vrijwaren. Elk van de hieronder beschreven ontwikkelingsperspectieven 
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geldt voor nieuwe functies; voor bestaande functies wordt verwezen naar het afwe-
gingskader voor zonevreemde infrastructuur. 
Nieuwe bebouwing voor woongelegenheden, niet gekoppeld aan een agrarisch 
bedrijf, en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid worden niet toegelaten. 
Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw 
verdienen speciale aandacht. 
Aan de landbouw gerelateerde voorzieningen in de toeristisch-recreatieve sfeer 
zoals maneges en kinderboerderijen horen in principe niet thuis binnen de gebieden 
van de agrarische structuur. Binnen een aantal strikte voorwaarden kan hiervoor in 
beperkte mate wel ruimte geboden worden. Deze 3 voorwaarden worden hieronder 
nader gespecificeerd (*). 
Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid is een verzamelnaam voor aan 
de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven (zoals een lokaal 
conditioneringbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers, kleinschalige mest-
verwerking), aan de landbouw gerelateerde kleinhandel (zoals tuincentra) en aan de 
landbouw gerelateerde dienstverlening (zoals veeartsen, proefbedrijven, dierenkli-
nieken, dierenasielen). 
– Aan de landbouw gerelateerde handel (bijvoorbeeld tuincentra) wordt niet toege-

laten binnen de gebieden van de agrarische structuur. Een beperkte handels-
functie (thuisverkoop) gekoppeld aan een agrarisch bedrijf is wel mogelijk, voor 
zover agrarische productie de hoofdfunctie blijft. 

– Aan de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven horen in 
principe thuis op een lokaal bedrijventerrein en zijn dus niet toegelaten binnen 
de gebieden van de agrarische structuur, behoudens volgende uitzonderingen: 
– Kleinschalige mestverwerking gekoppeld aan een bedrijf is toegelaten 
– Lokale loonwerkers kunnen onder voorwaarden zover de schaal en de dy-

namiek inpasbaar is in de omgeving; concreet betekent dit dat steeds een 
planologische toetsing vereist is (waarvan de voorwaarden hieronder nader 
worden gespecificeerd). 

– Ook aan de landbouw gerelateerde diensten, voor zover exclusief gericht op 
de landbouw kunnen onder voorwaarden (zie hieronder) toegelaten worden. 

Horeca hoort in principe niet thuis binnen de gebieden van de agrarische structuur, 
tenzij gekoppeld aan een netwerk en voor zover de dynamiek beperkt blijft. Maar 
ook dan moet steeds nog een individuele afweging gebeuren. Hoogdynamische 
inrichtingen (dancings e.a.) zijn per definitie niet gewenst binnen de gebieden van 
de agrarische structuur. 

De gemeente suggereert om in de open ruimte, in niet kwetsbaar gebied, mogelijk-
heden te geven aan bestaande woningen of boerderijen om logiesmogelijkheden te 

voorzien op een kleinschalige manier. Deze logiesmogelijkheden omvatten ‘bed and 
breakfast’-kamers, trekkershutten, gîtes, … Deze mogelijkheden kunnen zowel in 
het hoofdgebouw als in de stallingen of bijgebouwen gecreëerd worden. Tevens 
worden de initiatieven ondersteund voor het organiseren van jeugdkampen bij deze 
gebouwen.  
Voor recreatieve routes en netwerken binnen de gebieden van de agrarische struc-
tuur wordt verwezen naar de gewenste toeristisch-recreatieve structuur. 
Hobbylandbouw wordt ontmoedigd binnen de kerngebieden van de agrarische 
structuur.  
Een samenvattend overzicht van de randvoorwaarden voor andere ruimtegebruikers 
binnen de verschillende beleidscategorieën van de agrarische structuur wordt gege-
ven in Tabel 38.  

(*) Voorwaarden die minimaal opgenomen worden bij toetsing van aan landbouw 
gerelateerde activiteiten 
1. Het betreft infrastructuur die niet gelegen is in een aandachtsgebied open ruimte 
2. Het betreft een functiewijziging van bestaande agrarische infrastructuur (met de 

mogelijkheid van een beperkte uitbreiding). Daarbij wordt steeds gestreefd naar 
een maximaal gebruik van bestaande bebouwing en infrastructuur. Nieuwe in-
frastructuur is niet toegestaan. 

3. De functie heeft een lokaal karakter en de schaal en de dynamiek zijn afgestemd 
op de omgeving. Dit impliceert dat de inplanting steeds dient afgewogen via pla-
nologische toetsing op basis van een afwegingskader, zodat de dynamiek ge-
biedsgericht afgestemd kan worden. De toetsingscriteria, die in een RUP verder 
moeten uitgewerkt worden, brengen onder meer volgende elementen in reke-
ning: 
– de ontsluitingsmogelijkheden in relatie tot de mobiliteitsvraag (voor lokale 

loonwerkers kan dit bijzondere aandacht vergen) 
– de verwachte dynamiek op basis van bezoekersaantallen e.a. 
– de mate dat de locatie aansluit op bestaande bebouwingsconcentraties 
– de verwachte impact op het functioneren van de agrarische structuur. 

3.2.2 Streefzones dominant graslandgebruik 

Het RSV stelt dat het fysisch systeem ruimtelijk structurerend moet zijn voor o.m. de 
agrarische structuur. Dit betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het 
bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikke-
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ling van deze structuurbepalende functie. De mate waarin en de wijze waarop dit 
kader wordt ingezet, wordt gebiedsspecifiek bepaald (RSV p. 193-194). 
Het aanduiden van streefzones dominant graslandgebruik binnen delen van alluvia-
le valleien geeft een concrete invulling aan deze visie. Alluviale gronden vormen 
immers de van nature overstroombare gebieden (NOG) met een permanent hoge 
grondwaterstand en een natuurlijke bodemgeschiktheid voor graslandgebruik. Do-
minant graslandgebruik kan enkel een wensbeeld zijn en mag het functioneren van 
het agrarische gebied of individuele bedrijven niet in het gedrang brengen. Dit bete-
kent dat het graslandgebruik niet verplichtend kan opgelegd worden (in een RUP) 
binnen de kerngebieden van de agrarische structuur maar dat dit streefbeeld gerea-
liseerd dient te worden op basis van vrijwilligheid (beheersovereenkomsten, ...). De 
zones worden ook enkel aangeduid in gebieden waar reeds veel grondgebonden 
veeteelt (en dus grasland) voorkomt. 
Volgende zones worden aangeduid: 
– alluviale vallei van de Mark 
– alluviale vallei van de Biezenloop 
– alluviale vallei van de Koekhovense Loop 
– depressie van de Druitsloop 
– alluviale vallei van de Noordermark 

Streven naar dominant graslandgebruik 
Het streven naar dominant graslandgebruik wordt ingegeven door een afstemming 
van landbouwactiviteiten op het fysisch systeem en de integratie van een aantal 
landschapsdoelstellingen in het agrarisch gebied. In de zones voor dominant gras-
landgebruik moet in de eerste plaats een stimulatiebeleid tot het vrijwillig afsluiten 
van beheersovereenkomsten gevoerd worden met vooral aandacht voor historisch 
permanent grasland. Voor het afdwingbaar opleggen van teeltmogelijkheden komen 
enkel natuurverwevingsgebieden in aanmerking. Graslandgebruik kan niet worden 
vastgelegd in een RUP.  
In welke mate (voor 100% of minder) ander dan graslandgebruik moet worden ge-
weerd en de manier waarop, wordt gebiedsgericht verfijnd. Het functioneren van de 
actieve landbouwbedrijven staat bij deze afweging voorop. Het op grote schaal 
bindend opleggen van teeltmogelijkheden zou de dynamiek van de landbouw kun-
nen ondermijnen en moet in elk geval vermeden worden. 

3.2.3 Aandachtsgebieden open ruimte 

Een aantal gebieden binnen de gemeente worden vandaag de dag gekenmerkt door 
een sterke agrarische structuur waarbinnen de grondgebonden landbouw zeer sterk 
aanwezig is. Grote delen van deze gebieden zijn bebouwingsvrij. In overige gedeel-
ten komen naast de agrarische bedrijven ook woningen voor of zonevreemde be-
drijven.  
Binnen deze gebieden, de aandachtsgebieden open ruimte, dient het openruimteka-
rakter behouden te worden, zonder bijkomende beperkingen op te leggen aan de 
bebouwing die nu reeds bestaat. Op die manier wordt de gaafheid van het land-
schap gerespecteerd door het beheersen van de ruimtelijke spreiding van de be-
bouwing. Anderzijds wordt de leefbaarheid van bestaande landbouwbedrijven ge-
vrijwaard.  
Concreet impliceert dit geen nieuwe inplanting van gebouwen, behalve voor de 
uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven die erin gelegen zijn. Non-agrarische 
bedrijven krijgen uitbreidingsmogelijkheden al naargelang de draagkracht van het 
gebied waarin ze gelegen zijn (zie planologische toetsing voor zonevreemde bedrij-
ven, DEEL 2VIII). Het aanduiden van deze aandachtsgebieden open ruimte geeft op 
zich geen aanleiding tot de categorisering als kwetsbaar gebied. In sommige gebie-
den overlappen deze zones wel met andere kwetsbare gebieden en gelden de ont-
wikkelingsperspectieven van deze zones (bv. beschermd landschap, valleigebie-
den). De gedeelten van deze gebieden die nu reeds bebouwingsvrij zijn, zullen 
volgens deze ontwikkelingsperspectieven bebouwingsvrij blijven in de toekomst.  
Binnen de gemeente worden volgende aandachtsgebieden open ruimte geselec-
teerd:  
– Het Goor 
– Noordelijk gedeelte kolonie 
– Meyenbos 
– Koekhoven 
– Berkelaar 
– Depressie Druitsloop 
– Hoekeinde – Strikken 
– Eindepoel 
– Moer 
– Heikant 
Deze gebieden worden indicatief aangeduid op Kaart R 3; de precieze aanduiding 
tot op perceelsniveau gebeurt in ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
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3.2.4 Agrarische bedrijvenzone op gemeentelijk niveau 

De inplanting van grondloze bedrijven stuit niet enkel op ruimtelijke en landschappe-
lijke bezwaren, maar kan op termijn ook de agrarische structuur zelf ondermijnen. 
Het RSV voorziet in de mogelijkheid tot afbakening van agrarische bedrijvenzones 
voor de inplanting van nieuwe grondloze, agrarische bedrijven. De afbakening van 
dergelijke zones wordt door het RSV beperkt tot de zogenaamde concentratiezones 
op Vlaams niveau voor tuinbouw onder glas en voor grondloze veeteelt. Het RSPA 
ondersteunt deze visie.  
Merksplas behoort tot de invloedssfeer van de concentratie voor glastuinbouw rond 
Hoogstraten die door de provincie werd aangeduid. Binnen de gemeente komen er 
dan ook verschillende glastuinbouwbedrijven voor die geconcentreerd zijn rond 
Koekhoven - Het Geheul.  
Om een verdere indringing van deze bedrijven te vermijden in de gebieden die door 
de grondgebonden landbouwsector in gebruik zijn, zal aansluitend bij de bestaande 
concentratie aan glastuinbouwbedrijven rond Koekhoven een agrarische bedrijven-
zone op gemeentelijk niveau afgebakend worden. Nieuwe glastuinbouwbedrijven in 
de gemeente Merksplas kunnen zich enkel binnen deze zone vestigen. Bestaande 
bedrijven in deze bedrijvenzone kunnen uitbreiden. Andere landbouwbedrijven kun-
nen ook opgericht worden binnen deze zone. Beperkte kleinhandelsfuncties gebon-
den aan de glastuinbouw zullen geëvalueerd worden in functie van de mobiliteits-
vraag.  
De bedrijvenzone zal in een RUP vastgelegd worden. Verder zullen er hierin voor-
schriften opgenomen worden inzake afval(water), energie, , … die in de mate van 
het mogelijke gemeenschappelijk georganiseerd zullen worden. Ook naar groen-
voorziening en oppervlakte van de bedrijven worden voorschriften uitgewerkt. Der-
gelijk RUP geeft naast een ordening van de zone tevens meer rechtszekerheid voor 
de bedrijven. Tevens wordt via inrichting en voorschriften gewaakt over een goede 
landschappelijke integratie van de zone. 
Bij de concrete invulling (o.m. aard en type bedrijven) wordt maximale afstemming 
nagestreefd op gelijkaardige initiatieven van het bovenlokale niveau, zodat de sub-
sidiariteit gevrijwaard wordt. 

3.2.5 Streefzone beheerslandbouw  

In het noordelijk en oostelijk gedeelte van de kolonie komen natuur en landbouw 
naast elkaar voor. De gemeente opteert ervoor om deze twee structuren ook in de 
toekomst te laten bestaan, zij het dat aan de landbouw beperkingen worden opge-
legd en men zodoende kan spreken van beheerslandbouw. Op die manier kunnen 
natuur en landbouw hand in hand gaan en blijft de landschappelijke structuur van 
het beschermd landschap behouden. De landbouw op de kolonie die deel uitmaakt 
van de ruilverkaveling, moet echter volwaardige landbouw kunnen zijn. 
Men kan spreken van een lappendeken waarin de verschillende functies naast el-
kaar voorkomen. De landbouw is hierbij gericht op de grondgebonden sector en qua 
landgebruik gaat de voorkeur uit naar grasland. Natuur in het gebied wordt gereali-
seerd door de aanwezige bospercelen, dreven en kleine landschapselementen, 
maar ook door de ringgracht en door de verschillende kleiputten die nu met water 
gevuld zijn.  

3.2.6 Verwevingsgebieden binnen de agrarische structuur 

In natuurverwevingsgebieden overlapt de agrarische structuur met de natuurlijke 
structuur en ze onderscheiden zich hiermee van de kerngebieden van de agrarische 
structuur. De aanduiding en afbakening van natuurverwevingsgebieden gebeurt in 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Vlaamse bevoegdheid). In het GRS 
worden enkel suggesties aan de hogere overheid gedaan. Volgende gebieden in 
Merksplas komen in aanmerking: 
– Gebied Zandvenheide – Nonnenmoer – Het Moer 

Landbouw en natuur als nevengeschikte functies 
In natuurverwevingsgebied zijn de functies landbouw en natuur nevengeschikt en 
zijn andere functies ondergeschikt. Het beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteu-
ning van de verweving van de functies landbouw en natuur. De ruimtelijke onder-
steuning houdt ruimtelijke voorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ont-
wikkeling van de aanwezige ecotopen. Het voortbestaan van landbouwactiviteiten 
wordt ruimtelijk ondersteund.  

Gradaties van verwevingsvormen gebiedsgericht vertalen 
Verweving kan gerealiseerd worden door het afwisselend voorkomen van percelen 
met enerzijds hoofdfunctie landbouw en anderzijds met hoofdfunctie natuur. Daar-
naast kan in verwevingsgebieden ook multifunctionaliteit op perceelsniveau afge-
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dwongen worden (beheerslandbouw). Per gebied moet de aard van de verweving 
vertaald worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op basis van de ken-
merken en het agrarisch gebruik binnen het gebied zelf. 

Mogelijkheden voor hobbylandbouw binnen randvoorwaarden natuur 
Anders dan binnen de kerngebieden van de agrarische structuur, waar hobbyland-
bouw afgeremd wordt, komt natuurverwevingsgebied hiervoor wel in aanmerking, 
weliswaar binnen de randvoorwaarden in functie van de natuurdoelstelling. Aan 
landbouw gerelateerde bedrijven zijn hier echter niet op hun plaats. 

Zekerheid van bedrijfsvoering en rechtszekerheid voor de landbouw in verwe-
vingsgebieden natuur – landbouw 
De gemeente ondersteunt de verwevingsgebieden in overlap met de agrarische 
structuur in de mate dat voldoende rechtszekerheid en zekerheid van bedrijfsvoe-
ring kan geboden kunnen worden aan de landbouw. Dit betekent onder meer (sug-
gestie vanuit de gemeente): 
– In de gebieden waar landbouw en natuur verweven voorkomen, moet de land-

bouw blijvend kansen krijgen op lange termijn. 
– Een verwevingsgebied mag geen tussenstap zijn naar hoofdfunctie natuur. 

3.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewens-
te agrarische structuur 

– De gemeente kan de ruwe afbakening van de agrarische gebieden door het 
Vlaamse Gewest verder verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
De volgende bepalingen kunnen hierin worden uitgewerkt: 
– De aandachtsgebieden open ruimte kunnen worden afgebakend en er kun-

nen stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld voor bouwvergun-
ningsplichtige activiteiten.  

– Binnen de kerngebieden van de agrarische structuur kunnen stedenbouw-
kundige voorschriften worden vastgelegd voor agrarische en aan landbouw 
gerelateerde bebouwing. 

– De streefzones voor dominant graslandgebruik kunnen afgebakend worden 
op basis van de Bodemkaart van België. Binnen deze zones kan een stimu-
latiebeleid gevoerd worden tot het vrijwillig afsluiten van beheersovereen-
komsten volgens uit te werken gebiedsgerichte beheersvoorstellen. 

– De streefzone beheerslandbouw en natuur in lappendekenconcept kan afge-
bakend worden. Binnen deze zones wordt een inkomstencompensatie voor-
zien.  

– Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan gebiedsgerichte stedenbouwkundige voor-
schriften uitwerken voor andere en aan landbouw gerelateerde functies op 
basis van ruimtelijke beleidscategorieën en planologische toetsing van be-
staande activiteiten 

– De gemeente maakt een RUP op ter afbakening van een agrarische bedrij-
venzone op gemeentelijk niveau rond Koekhoven – Het Geheul. Hierbij wordt 
afstemming gezocht met bovenlokale initiatieven, o.m. door overleg. 
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Tabel 38: Richtinggevend kader voor andere dan strikt agrarische functies binnen de gebieden van de agrarische structuur 

Kerngebieden van de agrarische structuur   
Algemeen aandachtsgebieden open ruimte 

Natuurverwevings- 
gebieden 

Hobbylandbouw  (ontmoedigen) (ontmoedigen) + 
Vrijwillig - beheersovereenkomsten + + + Natuur en landschap 
Afdwingbare maatregelen - - + 
Hoevetoerisme, thuisverkoop van hoeveproducten + + + 
Horeca TB - - 
Kleinschalige verblijfsmogelijkheden +B +B - 
Maneges, kinderboerderijen en dergelijke TB - - 

Toerisme en recreatie 

Recreatieve routes + + + 
Kleinschalige mestbewerking + + + 
Lokale loonwerker TB - - 
Overige toeleverende en verwerkende bedrijven - - - 
Aan landbouw gerelateerde handel TB - - 

Aan landbouw gerelateerde 
handel bedrijvigheid 

Aan landbouw gerelateerde dienstverlenende bedrijven TB - - 
 + = toegelaten, - = niet toegelaten 

 T = gebonden aan voorschriften opgemaakt op basis van planologische toetsing (onderwerp van RUP)  B = enkel in bestaande gebouwen of via functiewijziging bestaande landbouwbedrijven 
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4 Gewenste nederzettingsstructuur 
Kaart R 4:  gewenste nederzettingsstructuur 

4.1 Doelstellingen 

Natuurlijke aangroei als maatstaaf voor bijkomende woningen 
De bevolkingsgroei in Merksplas, als gewoon hoofddorp type 2, wordt afgestemd op 
de natuurlijke groei van de lokale bevolking. Om de taakstelling met betrekking tot 
wonen strategisch te kunnen invullen moeten maatregelen worden genomen om een 
‘zachte’ groei van de gemeente te bevorderen en de immigratie af te remmen. Om-
vangrijke privé-verkavelingen die grote aantallen kavels of woningen op korte tijd op 
de markt brengen, zijn een extra stimulans voor inwijking en moeten vermeden wor-
den. Om de zachte groei na te streven is een zeer duidelijke fasering in bouw- en 
verkavelingsvergunningen noodzakelijk. Op die manier vermijdt men dat men op te 
korte tijd de taakstelling invult.  

Een beleid van kernversterking voeren 
De behoefte om te gaan wonen in de open ruimte kan stelselmatig worden afgeremd 
door het wonen in de dorpskern aantrekkelijk te maken. Dit houdt in dat lintbebou-
wing wordt afgeremd ten voordele van het bouwen in de kern. Inbreidingsprojecten 
moeten de ‘gaatjes’ in het bebouwde weefsel opvullen. Dit wil echter niet zeggen dat 
alles moet worden ‘volgebouwd’. De aanwezigheid van pleinen en parken samen met 
speelruimten is belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. Ook de erkenning en de 
versterking van groene fragmenten in de kern dragen bij tot een aangenamere 
woonsfeer.  

Streven naar voldoende woondichtheden 
Verdichting moet voor een maximale benutting van bestaande bouwmogelijkheden 
zorgen. Zuinig ruimtegebruik staat hierbij voorop. Op die manier kunnen meer men-
sen in de kern wonen en wordt het financiële draagvlak van de kleinhandel in de kern 
ondersteund. Het meest aangewezen is om de trend naar open bebouwing af te 
remmen en het aandeel halfopen en gesloten bebouwing te laten toenemen. Een 
bruto woningdichtheid van 15 wo/ha wordt nagestreefd. Op die manier sluit men 
trouwens beter aan op de traditionele bouwtypes van kernen in het buitengebied. 
Zuinig ruimtegebruik vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huisves-
tingsmogelijkheden in de kernen via het stimuleren van renovatie en vernieuwbouw.  

Differentiatie in de huisvestingsmogelijkheden 
Gezien de grootte van het inkomen mag men er van uitgaan dat een niet onbelang-
rijk deel van de bevolking vragende partij is op de sociale huur- en koopmarkt. Ook 
de toenemende vergrijzing en de gezinsverdunning leiden ertoe dat men zich niet 
blind mag staren op het louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen. Er moet 
een voldoende aanbod komen van bejaardenwoningen, serviceflats, sociale 
(huur)woningen, studio’s en appartementen van verschillende grootteorde, samen 
met voldoende ruime ééngezinswoningen.  

Sociale vermenging realiseren 
In het verleden werden woonzones enkel aangesneden via huurwoningen of enkel 
koopwoningen of enkel bouwkavels. Het creëren van sociale getto’s werd hierdoor 
gestimuleerd. In de toekomst moet dit worden vermeden. De sociale dimensie van 
huisvestingsprojecten kan verhoogd worden via een vermenging van sociale huur-
woningen, koopwoningen en eventueel particuliere kavels. Ook is het wenselijk dat 
er per project naar evenwichtige verhoudingen wordt gezocht. Op die manier vermijdt 
men dat grootschalige projecten de invulling van toekomstige projecten hypotheke-
ren.  

4.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsper-
spectieven 

De gewenste nederzettingsstructuur wordt vertaald in beleidscategorieën. De catego-
rieën en de belangrijkste beleidsrichtlijnen werden in het RSPA vastgelegd. Deze 
categorieën geven ook een weergave van de woningprogrammatie binnen Merks-
plas. Stimulering, fasering en reservering moeten een efficiënt aanbodbeleid waar-
maken dat ruimtelijk en tijdgebonden is. Het GRS zal de categorieën daarom lokali-
seren en de beleidsrichtlijnen vertalen in ontwikkelingsperspectieven. 

4.2.1 Gewoon hoofddorp type II 

Het RSPA selecteert de kern van Merksplas als woonkern en de gemeente Merks-
plas als een gemeente met een gewoon hoofddorp type II. Aangezien er slechts één 
woonkern aanwezig is, wordt de kern Merksplas als hoofddorp geselecteerd. 
De opvang van bijkomende woningen gebeurt er in principe binnen het woongebied. 
De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven moeten het mogelijk maken om 
de vooropgestelde doelstellingen te halen. 
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Kernen aflijnen om grenzen te stellen 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt het hoofddorp afgelijnd. Met deze 
aflijning worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld die de natuurlijke, agrarische en 
landschappelijke structuur kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de kern. Binnen de afgelijnde kern moet de beschikbare ruimte eerst 
maximaal worden benut vooraleer men de grens in een latere planperiode terug in 
vraag kan stellen. De aflijning van de kern is echter bij benadering weergegeven en 
mag niet als een bodembestemming worden geïnterpreteerd.  
Bij de aflijning van de kern werd o.a. rekening gehouden met volgende factoren: 
aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer, de impact van dichtheidsver-
hoging aan 15 wo/ha, de bouwmogelijkheden, de begroeiing van vrijliggende terrei-
nen en hun landschapskenmerken, bodemcondities van terreinen (depressie, natte 
grond), geplande en bestaande rioleringsnet, morfologische begrenzing ten aanzien 
van homogene open ruimte en/of ecologische gehelen, juridische toestand, … . 
De huidige aflijning wordt sterk gedicteerd door de planningscontext en gaat over het 
algemeen uit van gewestplanzoneringen. De huidige visie op de aflijning van het 
hoofddorp en woonkernen is dus gekoppeld aan het huidige planningskader. Indien 
een wijzigende planningscontext een andere en verruimde benadering mogelijk 
maakt, wenst de gemeente deze afbakening opnieuw te bekijken tegen het licht van 
eventuele verruimde mogelijkheden. 

Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om naar hogere dichtheden te streven. 
Het cijfer van 15 wo/ha kan gehanteerd worden als een richtcijfer. In de praktijk komt 
het er op neer om het aandeel open bebouwing af te remmen en langs uitgeruste 
wegen meer combinaties te maken met halfopen en gesloten bebouwing. Realisaties 
op niet uitgeruste gronden zullen voor het globale project een bruto woningdichtheid 
van 15 wo/ha nastreven. 
De afbakening van de kern tot op perceelsniveau dient te gebeuren in een RUP. Bij 
de aflijning wordt in eerste instantie uitgegaan van de contouren volgens het gewest-
plan. Correcties t.o.v. kennelijke vergissingen of fouten van het gewestplan zijn daar-
bij mogelijk voor zover dit ruimtelijk verantwoord is. Het creëren van bijkomende 
bouwgronden is niet mogelijk tenzij onder zeer specifieke omstandigheden waarbij dit 
vanuit juridisch oogpunt (redenen van billijkheid) aangewezen of noodzakelijk zou 
blijken. 

De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden stimuleren in fases (S) 
Door deze gebieden voor huisvesting aan te snijden kan de bruto woningdichtheid 
worden verhoogd en wordt het wonen in het hoofddorp gestimuleerd. Gelet op de 
doelstelling van de zachte groei is het aangewezen om de toekomstige huisvestings-
projecten te faseren in de tijd. Op die manier vermijdt men dat grote aantallen wonin-

gen op korte tijd op de markt komen en zo de mogelijkheden voor de toekomst te 
drastisch beperken.  
De ontwikkeling van deze gebieden moet worden gestimuleerd aan dichtheden van 
minimum 15 woningen/ha. Aangezien er een tekort aan sociale huisvesting is, dient 
er binnen de gebieden met enige omvang maximaal gestreefd te worden naar de 
realisatie van een sociale vermenging. Deze vermenging dient bij voorkeur gereali-
seerd te worden volgens inkomensklasse en volgens woningtype (kavels, huurwo-
ningen, koopwoningen, appartementen, studio’s). De volgorde waarin ze ontwikkeld 
worden, wordt niet vastgelegd en hangt eerder af van de initiatieven van de eige-
naars.  
De volgende zones komen in aanmerking: 
– S1 Eikelsblok (1,3 ha) : Deze zone is centraal gelegen binnen de gemeente. De 

ontwikkeling van het gebied kan gestimuleerd worden. Het fysisch systeem is 
gunstig. Het huidige bodemgebruik in deze zone is grasland. Ontwikkeling van 
het gebied kan gestimuleerd worden, maar lijkt niet realistisch voor 2007. 

– S2 Vaartstraat (1,4 ha) : Dit binnengebied bestaat uit een drietal kadastrale per-
celen, en sluit deels aan bij uitgeruste wegen (Vaartstraat, Eikelsblok). Omwille 
van de configuratie van het blok is het aangewezen de ontwikkeling in zijn geheel 
te stimuleren. Op dit ogenblik is het gebied deels beplant met naaldbos en deels 
in gebruik door de landbouw.  

– S3 Molenzijde (0,4 ha) : Dit binnengebied is beperkt in oppervlakte en wordt ge-
bruikt als tuin. Ontsluiting is relatief moeilijk (tussen 2 huizen door). Realisatie 
voor 2007 lijkt niet realistisch. Het fysisch systeem is wel gunstig, evenals het feit 
dat het een inbreidingsproject is.  

– S4 Kloosterstraat (0,4 ha) : Gelegen in het centrum van Merksplas kan een pro-
ject hier gestimuleerd worden. Het fysisch systeem is gunstig. Ontsluiting vormt 
geen probleem.  

– S5 Albertstraat (0,4 ha) : Het binnengebied bestaat uit 2 percelen, grenzend aan 
een uitgeruste weg. Gezien de ligging in de kern van Merksplas wordt het project 
gestimuleerd.  

De centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden (CB) 
– CB 1 Schuttershof (0,6 ha) : Dit binnengebied doet op dit ogenblik dienst als 

speelplein binnen de dorpskern, aansluitend aan de gemeentelijke school. Deze 
functie wordt in de toekomst bestendigd. De ontwikkeling van een woonproject op 
deze locatie is niet gewenst.  
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– CB 2 Leest-Leopoldstraat (0,6 ha) : Deze zone doet momenteel dienst als parking 
voor de supermarkt die aan de Leopoldstraat is gelegen. In de toekomst zal deze 
functie behouden blijven.  

– CB 3 Kerkstraat (0,8 ha) : In deze zone is een kerkhof gelegen. Deze functie 
wordt uiteraard bestendigd in de toekomst. 

Woonuitbreidingsgebieden aansnijden (A) 
Uit de confrontatie is gebleken dat het aansnijden van woonuitbreidingsgebied niet 
nodig is.  

Woonuitbreidingsgebieden reserveren voor de toekomst (R) 
Het aansnijden van WUG is niet nodig, ze kunnen dan ook voor de toekomst worden 
gereserveerd. De nadruk dient te liggen op de invulling van vrijliggende kavels en 
niet uitgeruste woonzones binnen de kern. De goedgekeurde verkavelingen in de 
woonuitbreidingsgebieden kunnen echter wel worden ingevuld. De volledig gereali-
seerde woonuitbreidingsgebieden worden niet besproken in de woningprogrammatie.  

Om een zuinig gebruik van de resterende woonuitbreidingsgebieden te bekomen, 
wordt de ontwikkeling ervan intern gefaseerd. We onderscheiden per gebied een 
aantal opeenvolgende fasen waarbij een volgende fase pas kan aangevat worden 
wanneer 70% van de voorgaande fase is voltooid. De gebieden worden ook onder-
ling gefaseerd zodat de meest gunstig gelegen gebieden eerst tot ontwikkeling kun-
nen komen. 
Ze komen prioritair in aanmerking voor de lagere inkomensklasse (sociale huisves-
ting), al dan niet in combinatie met initiatieven voor de middenklasse. Om de sociale 
dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk ge-
streefd te worden naar de realisatie van een sociale vermenging. Deze vermenging 
dient zowel gerealiseerd te worden naar inkomensklasse als naar woningtype (ka-
vels, huurwoningen, koopwoningen). 
Te reserveren woonuitbreidingsgebieden kunnen enkel worden aangesneden mits 
aantonen behoefte (conform huidige beleidskader), tenzij een wijzigend beleidskader 
andere mogelijkheden voorziet. 
De gemeente wenst wel te benadrukken dat deze reservering en fasering slechts 
onder voorbehoud van het handhaven van het huidige planningskader aangehouden 
wordt. Indien een vernieuwd planningskader het versneld aansnijden van woonuit-
breidingsgebieden mogelijk maakt, wil de gemeente op dat moment ook de vrijheid 
inroepen die programmatie in antwoord op behoeften versneld uit te voeren. Ook 
indien een woonuitbreidingsgebied opgenomen wordt in de ‘atlas van vrij te ontwik-
kelen woonuitbreidingsgebieden’ moet de hier voorgestelde programmatie (reserve-
ring) voor dat gebied herbekeken kunnen worden in antwoord op behoeften. 

FASE 1 
– R1 WUG Kleirijtse Velden – zuid (0,9 ha) : De zone kan ontsloten worden via 

Kleirijt (hoek met Leopoldstraat; aanzet al gegeven). Deze zone kan in een eerste 
fase aangesneden worden  

– R2 WUG Kleirijtse Velden (8,2 ha) : Centraal in de zone is een landbouwzetel 
gelegen. De landbouwer is echter gepensioneerd. Deze zetel werd niet mee op-
genomen in de opgegeven oppervlakte van 8,2 ha. Deze zone wordt gereser-
veerd en kan gefaseerd aangesneden worden. 

– R3 WUG Steenweg op Hoogstraten (2,9 ha) : Het gebied is ingesloten tussen de 
wijk Schuivenoord in het westen en het centrum van Merksplas in het oosten. Het 
gebied wordt aangesneden om de emigratie van jonge mensen uit Merksplas te-
gen te gaan en om een sociale mix in de kern te realiseren. De westelijke grens 
wordt in het zuiden gevormd door de Goorloop, in het noorden van de zone loopt 
de Goorloop doorheen het gebied. Deze beek vormt dus een hindernis voor de 
ontwikkeling van het gebied. Het betreft dus een ruimtelijk verantwoord inbrei-
dingsproject. Bij een eventuele inrichting van het gebied dient hier rekening mee 
gehouden te worden.  

 
FASE 2 
– R4 WUG Schuivenoord – centrum (2,6 ha) : Het gebied is volledig omringd door 

verkavelingen en grenst deels aan uitgeruste wegen. Het gebied wordt gereser-
veerd voor een tweede fase.  

– R5 WUG Schuivenoord – Pannenhuisstraat (4,2 ha) : Deze zone vormt de over-
gang tussen het woonuitbreidingsgebied Schuivenoord en woongebied. Momen-
teel wordt het gebied nog gebruikt door de landbouw.  

FASE 3 
– R6 WUG Meuleakker (15,5 ha) : Dit gebied sluit in het oosten aan bij de kern van 

Merksplas en in het westen bij de kolonie. Theoretisch is hier plaats voor 232 wo-
ningen. Gezien er geen behoefte is voor het aansnijden van WUG zal het terrein 
gereserveerd worden voor de toekomst om het dan eventueel gefaseerd aan te 
snijden (van oost naar west).  

– R7 WUG Looyakkers (6,1 ha) : Deze zone ligt aan de noordoostelijke rand van 
het hoofddorp. Het gebied wordt momenteel nog intensief gebruikt door de land-
bouwsector. Gezien zijn ligging op de grens met de open ruimte en de huidige 
functie, wordt het gebied gereserveerd tot een laatste fase.  
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Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen (H) 
– H1 WUG Meuleakker-west (0,4 ha) : Dit perceel ligt deels in woongebied en deels 

in woonuitbreidingsgebied. Een schuttersvereniging maakt momenteel gebruik 
van dit terrein. In de toekomst zal het terrein deze functie behouden.  

Gronden aansluitend op woongebied herbestemmen naar woongebied 
Een aantal gronden die aansluiten op woongebied volgens het gewestplan, maar niet 
gelegen zijn in woongebied, worden herbestemd naar woongebied. Het betreft een 
zeer beperkt aantal percelen. Een aantal van hen werden niet tijdig benut volgens de 
opvulregel en over een aantal van hen bestaat momenteel een discussie of de ver-
kaveling waarin ze gelegen zijn vervallen is of niet13. In de eigendomsakte worden de 
percelen als bouwgrond beschreven.  
Deze percelen liggen allen binnen een woninggroep en aan een uitgeruste weg, in 
de nabijheid van woongebied. Ook doorstaan alle percelen de watertoets en zijn ze 
niet gelegen in NOG, ROG, risicozones voor overstroming of op natte gronden. De 
ondergrond bestaat uit plaggenbodems op (lemig) zand.  
Een effectieve herbestemming kan pas gebeuren mits grondige individuele motive-
ring in een RUP. 
 
 

                                                        
13 Over het al of niet vervallen zijn van de verkavelingen werd reeds overleg gepleegd met Dhr. D. Vanhed-
degem van AROHM Antwerpen. 
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Tabel 39: Samenvattende tabel woningprogrammatie 

Status Zone Code Programmatie Opmerking 
Eikelsblok S1 Ontwikkelen  
Vaartstraat S2 Ontwikkelen  
Molenzijde S3 Ontwikkelen  
Kloosterstraat S4 Ontwikkelen   
Albertstraat S5 Ontwikkelen   
Hoevestraat S6  Ontwikkelen  
    
Schuttershof CB1 Huidig bodemgebruik bestendigen Speelplein 
Leest – Leopoldstraat CB2 Huidig bodemgebruik bestendigen Parking supermarkt 

Niet uitgerust woongebied 

Kerkstraat CB3 Huidig bodemgebruik bestendigen Kerkhof 
     

Kleirijtse Velden – zuid R1 Reserveren sociale vermenging wenselijk 
Kleirijtse Velden R2 Reserveren  In fases / sociale vermenging wenselijk 
Steenweg op Hoogstraten R3 Reserveren Gemeentelijke suggestie om emigratie jonge 

gezinnen tegen te gaan en om sociale mix te 
creëren 

Schuivenoord – centrum R4 Reserveren sociale vermenging wenselijk 
Schuivenoord – Pannenhuisstraat R5 Reserveren In fases / sociale vermenging wenselijk 
Meuleakker R6 Reserveren In fases / sociale vermenging wenselijk 
Looyakkers R7 Reserveren In fases / sociale vermenging wenselijk 
    

Woonuitbreidingsgebied  

Meuleakker – west H1 Herbestemmen  Herbestemmen naar dagrecreatie 
     
–  
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4.2.2 Linten en nederzettingen 

Linten en nederzettingen zijn woonstructuren met een betrekkelijk lage dichtheid, 
beperkte bouwhoogtes en een typerend ‘landelijk karakter’. In de gemeente Merks-
plas komt slechts 1 nederzetting voor, nl. De Hees. Het is een verkaveld bos met een 
nog bosrijk karakter. De linten kennen een lineaire ontwikkeling en komen in de hele 
gemeente voor. Veel van de linten in Merksplas hebben echter een sterk agrarisch 
karakter. Dit impliceert dat ook grote serrecomplexen en bedrijfsgebouwen deel uit-
maken van de linten. Op die manier worden de doorzichten naar het omliggend land-
schap verstoord en kan men in feite spreken van een nieuw landschap. 
Ten aanzien van nederzettingen wordt een beleid gevoerd dat de bouwmogelijkhe-
den binnen het huidige woongebied benut, echter aan lagere dichtheden dan 15 
wo/ha. Op die manier kan het landelijke karakter behouden blijven en wordt de land-
schappelijke overgang naar de open ruimte bevorderd. Wat betreft ‘De Hees’ kan 
gesteld worden dat het grootste gedeelte van deze nederzetting verkaveld is met 
uitzondering van één binnengebied. Vrijliggende kavels kunnen verder ingevuld wor-
den volgens de bestaande verkavelingsvoorschriften. Volgend binnengebied kan 
ontwikkeld worden: 
– S6 Hoevestraat (1,8ha) : Momenteel zijn er voetbalvelden in deze zone gelokali-

seerd. Deze worden geherlokaliseerd naar een zone bij het hoofddorp. Het noor-
delijk gedeelte van deze zone heeft een gunstig fysisch systeem, het zuidelijk ge-
deelte is gelegen op natte valleigronden.  

Ten aanzien van de linten zijn meerdere perspectieven noodzakelijk omdat de impact 
van de linten op de open ruimte groter is dan die van de nederzettingen. De linten 
betreffen vaak woongebieden met een landelijk karakter, maar ook linten in agrari-
sche gebieden komen dus frequent voor. Lineaire uitwaaieringen van de woongebie-
den worden ook als linten beschouwd, ook al hebben ze niet het statuut van woon-
gebied met landelijk karakter. In een aantal gevallen hebben ook verkavelingen bui-
ten het woongebied voor lintvormige structuren gezorgd. De linten die niet tot het 
woongebied of tot goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen behoren, zijn zone-
vreemd en richten zich naar de visie op de verspreide bebouwing (enkel mogelijkhe-
den voor bestaande woningen, nieuwe woningen zijn niet meer mogelijk tenzij voor 
landbouwbedrijven). Aangezien ze toch een lineaire structuur en een grotere impact 
op het landschap hebben, gelden ook de specifieke maatregelen inzake beperking 
van de maatschappelijke kost en de verhoging van verkeersveiligheid.  
De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vertalen de beleidsdoelstellingen 
inzake verlinting naar concrete richtlijnen. Een onderscheid dient gemaakt te worden 
tussen woon- en agrarische linten. 

Streven naar een lagere woningdichtheid in woonlinten 
Terwijl er in de kern wordt verdicht, zal er in de linten worden ‘ontdicht’. Onbebouwde 
percelen in de linten moeten aan lage dichtheden worden ingevuld zodat het wonen 
in de kern wordt gestimuleerd, het financiële draagvlak van kleinhandel in de kern 
wordt ondersteund, het fietsgebruik voor kleine afstanden wordt gestimuleerd en de 
rendabiliteit van het openbaar vervoer groter wordt. Door de ontdichting wordt ook 
getracht de morfologische samenhang tussen de achterliggende gebieden te bevor-
deren zodat een grotere fysische en visuele doordringbaarheid van het landschap 
kan worden bekomen. Vanuit het RSPA wordt er in linten gestreefd naar ongeveer 6 
wo/ha.  
 
Ontdichtingsprincipe 

De maatschappelijke kost van lintbebouwing beperken  
Het voorzien van openbaar vervoer en de aanleg en onderhoud van allerlei nuts-
voorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen) is logischerwijs veel moeilijker 
en duurder bij een lineaire bebouwing. De maatschappelijke kost om een deel van de 
woonlinten hetzelfde uitrustings- en voorzieningenniveau te bieden als de kernbe-
bouwing is dan ook groot. Een manier om extra kosten niet langer af te wentelen op 
de gemeenschap is het meer individueel organiseren van infrastructuren en nuts-
voorzieningen (b.v. belbussysteem).  

Alle woningen in linten aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie is dan ook 
niet wenselijk. De waterzuivering dient zoveel mogelijk via lokale waterzuiveringsin-
stallaties te worden voorzien, een verdertrekking van het rioleringsnet tot ver buiten 
de kern is niet aangewezen.  
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Verhogen van de verkeersveiligheid langs invalswegen 
Een aantal linten is gelegen langs invalswegen met een hoge verkeersintensiteit. De 
combinatie van snel verkeer (buiten bebouwde kom) en de vele toegangen leidt tot 
onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid te bevorderen worden de inritten ge-
koppeld zodat het aantal conflictpunten tussen auto’s en fietsers kan verminderen. 
De regeling wordt toegepast voor onbebouwde percelen die naast elkaar gelegen 
zijn. Bestaande woningen kunnen via gezamenlijk akkoord een inritkoppeling nastre-
ven. Het ontwikkelingsperspectief wordt toegepast op de linten langs lokale en bo-
venlokale verbindingswegen (in te passen in mobiliteitsplan). 

Agrarische linten 
In de gemeente Merksplas zijn de meeste linten gelegen in agrarisch gebied. De 
woonfunctie in deze linten is (met uitzondering van enkele zonevreemde woningen) 
inherent verbonden aan de agrarische functie. Voor deze linten kan ook het principe 
van ontdichting worden vooropgesteld. Echter, de voorschriften die hieraan verbon-
den zijn voor zowel de woningen als de bedrijfsgebouwen, dienen nader bekeken te 
worden, in overleg met de agrarische sector. Een RUP lijkt hier het meest aangewe-
zen. 

4.2.3 Verspreide bebouwing 

De verspreide bebouwing is iedere vorm van bebouwing die niet op basis van de 
definiëring tot één van de vorige beleidscategorieën kan worden gerekend. Afhanke-
lijk van de functie die de bebouwing (economisch, agrarisch, recreatief) heeft opge-
nomen komen de ontwikkelingsperspectieven aan bod in de andere gewenste ruim-
telijke deelstructuren.  
De problematiek van de zonevreemde woningen is echter zeer complex en vereist 
een uitgewerkte visie in deze deelstructuur. De oplossing die de decreetgever heeft 
voorzien in het decreet op de ruimtelijke ordening, wordt door het gemeentebestuur 
als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren op basis van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan. In het hoofdstuk over zonevreemde infrastructuur 
wordt ook een toetskader voor zonevreemde woningen neergeschreven. 

4.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
nederzettingsstructuur 

Stimuleren van verdichting  
– De gemeente kan één of meerdere uitvoeringsplannen opmaken voor de kern 

waarin minimale en maximale kavelbreedten en –grootten voor verschillende ty-
pes van bebouwing worden vastgelegd (gesloten bebouwing, halfopen bebou-
wing, open bebouwing en bebouwing in meerdere lagen).  

– De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden mag niet worden gehypothe-
keerd. De toegangspercelen tot de binnengebieden kunnen worden vastgelegd in 
uitvoeringsplannen of kunnen worden vastgelegd als zones waar een voorkoop-
recht geldt. Eventueel kunnen toegangspercelen worden onteigend. 

– De gemeente suggereert om gronden die aansluiten op de woonkern maar niet 
gelegen zijn in woongebied te herbestemmen naar woongebied indien deze 
gronden de watertoets doorstaan en voor zover ze binnen de huidige bebouwde 
kom gelegen zijn. Deze maatregel wordt perceelgebonden bekeken in een RUP. 

Zachte groei via een doordachte fasering van te bebouwen percelen 
– Bij grote verkavelingen kan een fasering worden opgelegd. De gemeente dwingt 

dit af bij de verkavelingsaanvraag.  
– Het register van onbebouwde percelen wordt gebruikt om op regelmatige basis 

een inzicht te verkrijgen in de bouwactiviteit en de evolutie van de immigratie-
stroom. De resultaten van deze inzichten worden verwerkt in de woningprogram-
matie die zal worden opgemaakt bij elke herziening van het structuurplan. 

Stimuleren van een sociaal huisvestingsbeleid  
– De gemeente kan zorgen voor een regelmatig overleg tussen gemeente, OCMW, 

de betrokken huisvestingsmaatschappijen en de particuliere sector (installeren 
van een ‘woonraad’ conform de Vlaamse Wooncode of een soortgelijk overlegor-
gaan). Op die manier kunnen de huisvestingspartners hun aankoopbeleid, reali-
satieperiodes en huisvestingstypes op elkaar afstemmen. 

– De realisatie van een sociale vermenging in de niet uitgeruste woongebieden kan 
door de gemeente worden afgedwongen via de goedkeuring van het wegtracé. 
Eventueel kan de vermenging worden vastgelegd als het binnengebied deel uit-
maakt van een uitvoeringsplan voor de kern. 
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Beperken van bebouwingstoename in open ruimte 
– In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor linten worden voorschriften opgesteld die de 

ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen (minimale perceelsgrootte, 
maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes). 

– Een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opgesteld worden in overleg met de agrarische 
sector en andere betrokken ruimtegebruikers om de verdichting van agrarische 
linten te beperken en de doorzichten naar het omliggende landschap zo veel mo-
gelijk te behouden. De opmaak van deze voorschriften kan tegelijk verlopen met 
het afbakenen van een concentratiezone voor niet-grondgebonden landbouwacti-
viteiten.  

Opmaken inrichtingsplan kolonie  
– De gemeente kan als suggestie aan de hogere overheid een plan opstellen ter 

inrichting van het gebied rond de kolonie. De woningen behoren toe aan de 
Bouwmaatschappij de Noorderkempen en kunnen in de toekomst hun sociale 
functie behouden. De visie die in dit inrichtingsplan geformuleerd wordt mag niet 
strijdig zijn met de visie die op hogere bestuursniveaus werd uitgewerkt.  

5 Gewenste ruimtelijk economische structuur 
Kaart R 5 : gewenste categorisering ruimtelijk economische structuur 

5.1 Doelstellingen 

Handel en bedrijvigheid op maat  
Om het landelijk karakter van Merksplas te vrijwaren is het noodzakelijk dat de ge-
meente in de toekomst een zachte, selectieve groei nastreeft qua lokale handel en 
bedrijvigheid. Lokale economische activiteiten moeten zich in de gemeente kunnen 
ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke economie en de leefbaarheid van 
de gemeente. Als hoofddorp type II bezit de gemeente de mogelijkheid tot ontwikke-
ling van een bijkomend lokaal bedrijventerrein met een grootteorde van 5 ha. 

Verweven waar mogelijk 
Door het bundelen van wonen, werken en diensten in en aansluitend bij de kernen 
wordt de omliggende open ruimte gevrijwaard van bebouwing. Functionele verweving 
levert nog een aantal bijkomende voordelen op. De leefbaarheid van een woonkern 
wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een basisuitrustingsniveau. Bedrijven 
ingebed in het kernweefsel genieten sociale controle en zodoende een grotere vei-
ligheid dan afgelegen bedrijfsvestigingen. Het werkend personeel van de lokale be-
drijven ondersteunt de plaatselijke kleinhandel. Werkgelegenheid in de onmiddellijke 
nabijheid van de woning reduceert de woon-werkverplaatsingen tot een minimum. Bij 
verweving van wonen, werken en diensten in en aansluitend op de kernen moet 
evenwel een goed nabuurschap worden gegarandeerd. Een goede verstandhouding 
met omwonenden is daarbij belangrijk aangezien het de tolerantiegraad ten opzichte 
van verweven bedrijvigheid kan verhogen.  

Oplossingen voor niet-verweefbare/niet-verenigbare bedrijven 
Sommige bedrijven blijken niet verweefbaar te zijn in een woonzone of niet verenig-
baar te zijn met de open ruimte. Een herlokalisatie in de gemeente kan plaatsvinden 
op een lokaal bedrijventerrein. Deze moeten bij voorkeur aansluiten bij de kern en 
goed bereikbaar zijn (ook met openbaar vervoer). Overleg van de gemeente met 
bedrijven en omwonenden, gekoppeld aan een planologische toetsing, moet de mo-
gelijkheid tot verweving/verenigbaarheid en zoniet de nood aan herlokalisatie na-
gaan. 
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Naar een geïntegreerde, ruimtebesparende bedrijvigheid 
Gezien de toenemende schaarste aan bebouwbare ruimte is een zuinig ruimtege-
bruik en een efficiënt investeringsbeleid van de handels- en bedrijfssector noodzake-
lijk. Verdichting en intensivering van het grondgebruik zijn de basisprincipes. Dit wil 
echter niet zeggen dat bedrijventerreinen moeten uitgroeien tot volgepropte ‘beton-
blokken’. Om de leefbaarheid van de werkomgeving (en de aanpalende woonomge-
ving) te garanderen moet gestreefd worden naar ruimtelijke kwaliteit en harmonieuze 
inpassing van activiteiten. 

Ruimtelijke informatiedoorstroming naar KMO’s 
Bedrijfsleiders blijken nog steeds onvoldoende op de hoogte te zijn van de ruimtelijke 
randvoorwaarden die door wetgeving, bestemmings- en/of structuurplannen ten 
aanzien van hun bedrijfslocatie zijn gesteld. Dit leidt vaak tot situaties waarbij bedrij-
ven op een gegeven moment geen vergunningen meer kunnen bekomen tot verdere 
exploitatie en/of uitbreiding van de bedrijvigheid. Nochtans zou een ruimtelijk be-
wustzijn tegenwoordig inherent moeten zijn aan het bedrijfsbeheer. Een degelijke 
informatiecampagne dringt zich dus op waarbij vakorganisaties zoals UNIZO een 
sleutelrol kunnen spelen. 

5.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsper-
spectieven 

5.2.1 Gewoon hoofddorp type II 

Het RSPA selecteert Merksplas als gewoon hoofddorp type II.  
Naast de woonfunctie moet ook de lokale werk- en verzorgingsfunctie van het hoofd-
dorp worden gestimuleerd, echter zonder het wonen in het gedrang te brengen. De 
bedoeling is om een multifunctionele woonomgeving tot stand te brengen met werk-
gelegenheid en dienstverlening als ondersteunende randactiviteiten aan het wonen. 
Dit heet stimulering en sturing van functionele verweving in het hoofddorp in afstem-
ming met het draagvlak.  
Om deze functionele verweving in goede banen te leiden worden voor het hoofddorp 
Merksplas de volgende ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld: 

Differentiatie van functionele verweving in de kern 
Niet alle deelzones in de kern hebben dezelfde ruimtelijke draagkracht om economi-
sche activiteiten op te vangen. Al te veel sterk autogerichte functies in het dorpscen-

trum kunnen bijvoorbeeld resulteren in een verkeersonleefbare toestand. Grotere 
functies zijn morfologisch vaak niet inpasbaar in het kleinschalige dorpsweefsel. 
Vandaar dat het noodzakelijk is om functionele verweving te differentiëren in de kern. 
Er worden drie deelzones in de kern onderscheiden waaraan specifieke ontwikke-
lingsperspectieven voor functionele verweving zijn gekoppeld: commercieel cen-
trum/handelslocaties, economische dragers en de overige woongebieden van de 
kern.  

Een levendig en leefbaar commercieel centrum 
In het commercieel centrum van Merksplas wordt ernaar gestreefd om een levendig 
en leefbaar handelscentrum te creëren dat aangepast is aan de reikwijdte ervan.  

In Merksplas-centrum kan dit door het behoud en het stimuleren van de verweving 
tussen wonen, winkels, horeca en andere ‘ondersteunende’ diensten (gemeentehuis, 
postkantoor, bankfilialen,…). Onder ‘winkels’ wordt verstaan: kleinschalige kleinhan-
del, eventueel aangevuld met supermarkten en ketenwinkels die niet-volumineuze 
goederen verkopen. ‘Stimuleren’ veronderstelt voornamelijk het aantrekkelijk en veilig 
maken van het dorpscentrum door een herinrichting van het publieke domein. Bo-
vendien wordt gestreefd naar het aanmoedigen van het wonen boven winkels en het 
voeren van een pandenbeleid. Om de coherentie van het centrum niet teveel te 
doorbreken is het wenselijk geen nieuwe bedrijfsactiviteiten toe te laten in het cen-
trum van Merksplas.  
Dit alles moet leiden tot een dorpscentrum waar het aangenaam vertoeven is, dat 
inspireert tot commercieel ondernemingsschap en dat na sluiting van de aanwezige 
winkels niet helemaal leegloopt. Te sterk autogerichte functies moeten worden ge-
weerd in functie van de verkeersleefbaarheid, evenwel zonder dat de goede bereik-
baarheid van het centrum in het gedrang komt. De grote aantrekkingskracht van een 
supermarkt en ketenwinkels met dagdagelijkse producten moet in de mate van het 
mogelijke worden gevaloriseerd door ruimte te voorzien voor dergelijke functies in of 
aan de rand van het dorpscentrum. Zij kunnen immers in belangrijke mate bijdragen 
tot een verhoging van het draagvlak van Merksplas-centrum.  

Mogelijkheid tot dynamischere verweving op de economische dragers 
Tot de economische dragers in Merksplas behoren de delen van de lokale wegen 
type I die gelegen zijn binnen de contouren van het hoofddorp Merksplas buiten het 
handelscentrum. Het gaat hier om lokale verbindings- of ontsluitingswegen die een 
hogere verkeers- en vervoersdynamiek kunnen opvangen en grootschaligere rand-
bebouwing toelaten. Vandaar dat op economische dragers naast laagdynamische 
ook dynamischere economische activiteiten kunnen worden toegelaten. Evenwel zal 
een planologische toetsing steeds uitsluitsel moeten bieden omtrent het al dan niet 
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toelaten van een bepaalde economische activiteit. In een ruimtelijk uitvoeringsplan 
kan onderzocht worden welke specifieke zones op de economische dragers voor 
verwevingsstimulering in aanmerking komen. 

Bedrijfsluw houden van de overige woongebieden 
Het overige gedeelte van de kernen (buiten het handelscentrum en/of de economi-
sche dragers) bestaat uit woongebieden die ontsloten worden door lokale wegen II 
en III. Hier primeert het streven naar een rustig en aangenaam woonklimaat. Van-
daar dat in deze woongebieden enkel de bestaande laagdynamische economische 
activiteiten worden toegelaten. Via planologische toetsing kan dit worden nagegaan.  

Sturen van verweving door middel van planologische toetsing 
De bovenstaande richtlijnen in verband met spreiding en differentiatie kunnen functi-
onele verweving in de kern sturen tot op een zeker niveau. Geheel sluitende alge-
mene ruimtelijke richtlijnen betreffende deze complexe materie kunnen echter niet 
gegeven worden. Steeds is een afweging van een specifieke economische activiteit 
tegenover de (onmiddellijke) omgeving noodzakelijk ter verfijning van de algemene 
verwevingsrichtlijnen. Het spectrum aan diverse economische activiteiten is immers 
enorm en elke woonomgeving heeft specifieke kenmerken.  
Bovendien spelen bij de afweging nog andere dan ruimtelijke argumenten, namelijk 
juridische, sociale, socio- en bedrijfseconomische elementen. Zo is bijvoorbeeld de 
tolerantiegraad voor hinder vanwege de buurt vaak groter wanneer er een goede 
verstandhouding bestaat met de bedrijfsleiding of wanneer er omwonenden zijn te-
werkgesteld in het desbetreffende bedrijf. De ruimtelijke draagkracht van een woon-
omgeving wordt dan ook in aanzienlijke mate bepaald door een ‘goed nabuurschap’. 
Dit wil zeggen dat er een aanvaardbaar evenwicht moet bestaan tussen de voor- en 
nadelen die voortvloeien uit de verweving van de economische activiteit in casu met 
een welbepaalde woonomgeving.  
De algemene methodiek van de planologische toetsing wordt in hoofdstuk 7 be-
schreven. De planologische toetsing moet de gemeentelijk stedenbouwkundig amb-
tenaar in staat stellen om van de volgende economische activiteiten in de kern na te 
gaan of ze al dan niet verweefbaar zijn en onder welke voorwaarden dit kan/moet 
gebeuren: 
– bestaande economische activiteiten; 
– economische activiteiten die een milieuvergunningsaanvraag of een aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning indienen; 
– economische activiteiten die een aanvraag tot socio-economische machtiging 

indienen. 

Hergebruik van leegstaande handels- en bedrijfspanden 
De bovenstaande verwevingsrichtlijnen en methodiek tot planologische toetsing 
kunnen eveneens aangewend worden om leegstaande/vrijkomende handels- en 
bedrijfspanden te toetsen op hun verweefbaarheid met de woonomgeving. Een ge-
meentelijke inventaris van de vrije handels- en bedrijfsruimten per kern kan dit on-
derzoek ondersteunen. Op die manier kan de nieuwe invulling van lege bedrijfspan-
den met verweefbare economische activiteiten worden gestimuleerd en gestuurd. 

5.2.2 Lokaal bedrijventerrein 

In de buitengebiedgemeente Merksplas wordt het lokale karakter van de bedrijventer-
reinen zoveel mogelijk gevrijwaard. Als hoofddorp type II beschikt de gemeente over 
de mogelijkheid om een bijkomend lokaal bedrijventerrein met een grootteorde van 5 
ha te voorzien. De onderstaande richtlijnen moeten waken over de lokale invulling 
van een bedrijventerrein. 
1. De maximum toegelaten bedrijfsoppervlakte wordt beperkt in functie van de 

draagkracht van de omgeving. 
Aan de opmaak van een RUP wordt een inrichtingsstudie gekoppeld waarbij ge-
streefd wordt naar een gemiddelde oppervlakte per bedrijfskavel van 2500 m². 
Aan de uitbreiding van de bestaande gebouwen en terreinen voor buitenopslag 
wordt een bovengrens gesteld binnen de contouren van de bestaande gewest-
planzonering. Eventueel kan de bestaande ‘ruwe’ zonering verfijnd worden tot op 
(kadastraal) perceelsniveau door een herschikking van de juridische voorraad. 

2. De toegelaten bedrijfsactiviteiten worden beperkt in functie van de draagkracht 
van de omgeving. Eveneens kan voor de bedrijventerreinen met slechts één be-
drijf het aantal toekomstige bedrijfsvestigingen beperkt worden tot één. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 
– Ruimtebeslag: Te grootschalige (regionale) bedrijven horen thuis op een regi-

onaal bedrijventerrein buiten de gemeente. 
– Verkeers- en vervoersdynamiek: Hierbij dient een afweging te gebeuren tus-

sen het mobiliteitsprofiel van de bedrijfsactiviteit en het bereikbaarheidsprofiel 
van het bedrijventerrein. Bedrijfsactiviteiten met een mobiliteitsprofiel dat de 
verkeersleefbaarheid van de omgeving ondermijnt moeten worden geweerd. 

– Milieuhinder: Hierbij dient de hindergraad te worden afgewogen ten opzichte 
van de tolerantiegraad van de (woon)omgeving. Voor de omgeving hinderlijke 
bedrijven die teveel lawaai, water, bodem- of luchtvervuiling, of onaangename 
geuren en stof veroorzaken, worden geweerd. Omwille van brandveiligheid 
kunnen eveneens een aantal bedrijfstypes worden geweerd. 
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3. Er wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om vrijkomende en vrijliggende/lege 
gronden en gebouwen zo snel mogelijk op de markt aan te bieden als realiseer-
baar aanbod. 

4. Aanvullend worden er vanuit ruimtelijke inpassing en kwaliteitsbewaking normen 
opgelegd aan de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfsactiviteit met name: 
aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting van de gebouwen, bouwvrije zones, 
materiaalkeuze, buffering. 

5. Indien er meerdere bedrijfsvestigingen voorkomen op het bedrijventerrein kan het 
aantal aansluitpunten op de openbare weg beperkt worden tot één. Bovendien 
kunnen er om redenen van ruimtebesparing gemeenschappelijke parkeerplaat-
sen worden voorzien. Ook hier moet er over de ruimtelijke kwaliteit gewaakt wor-
den. 

6. Voor bestaande commerciële activiteiten kan een RUP worden opgesteld zodat 
deze behouden kunnen blijven. Daar de Melkerij een bedrijventerrein is met een 
beperkte omvang, aansluit bij de kern en gelegen is langs een uitgeruste weg, 
wordt op deze zone bijkomend nieuwe kleinhandel toegelaten. Ook voor Velden-
berg (met reeds bestaande kleinhandelsactiviteiten) dient in de voorschriften 
ruimte voorzien voor kleinhandelsactiviteiten; daarbij dient in een RUP verder on-
derzocht op welke manier een ruimtelijke zonering op dit vlak gerealiseerd moet 
worden. Een evolutie naar een te ruime kleinhandelszone dient immers verme-
den. 

Deze richtlijnen hebben implicaties op de ontwikkelingsperspectieven van de be-
staande bedrijventerreinen en het bijkomend lokaal bedrijventerrein in Merksplas. 
Om te waken over het lokale (lees: kleinschalige of verweefbare) karakter van de 
bedrijventerreinen en een optimalisering (juridische correctie, grondintensivering…) 
door te voeren, kunnen voor de verschillende bedrijventerreinen RUP’s worden op-
gemaakt.  
Volgende lokale bedrijventerreinen komen nu reeds voor in Merksplas en worden in 
de toekomst als dusdanig behouden: 
– Veldenberg 
– Melkerij 
– Slagmolen 
– Steenweg op Beerse 
– Steenweg op Weelde (Lipseinde) 
Verder heeft Merksplas de mogelijkheid tot de afbakening van een nieuw lokaal be-
drijventerrein. Deze zoekzone biedt zowel ruimte voor de invulling van de behoefte 
aan nieuwe lokale bedrijven als voor de herlokalisatie van niet-verweefbare of zone-

vreemde bedrijven (p. 5; de herlokalisatiebehoefte dient verder te worden aange-
toond in een sectoraal RUP zonevreemde bedrijven). De totale behoefte bedraagt 
5,4 ha. 
Bij de afweging van de zoekzones voor een lokaal bedrijventerrein worden de grens-
stellende ruimtelijke randvoorwaarden aangegeven. Deze randvoorwaarden leggen 
m.a.w. een begrenzing op voor ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit de globale visies 
van de deelruimten worden de volgende grenzen in Merksplas gesteld: 
1. Het historisch waardevolle landschap van de kolonie laat geen verdere indringing 

van harde functies toe. 
2.  De camping Molenzijdse Heide belemmert de uitbreiding van het bedrijventerrein 

Veldenberg. 
3.  Aan de noord-, oost- en zuidzijde van de kern Merksplas wordt geen verdere 

uitwaaiering van het bebouwingspatroon toegelaten in het aangrenzende open 
landschap. De agrarische sector, en meer bepaald de grondgebonden melkvee-
houderij, vormt in deze gebieden de structurerende economische sector. Dit 
wordt bevestigd door de gemeentelijke keuze om in deze gebieden aandachtsge-
bieden open ruimte aan te duiden die tot doel hebben de versnippering van het 
agrarisch gebied tegen te gaan.  

4.  Ter hoogte van Hofeinde en Caron’s Hofke vormt recreatie de overgang naar de 
meer noordelijk gelegen waardevolle natuurcomplexen. 

5.  Ten oosten van de dorpskern moet de aanwezige openruimtecorridor zoveel 
mogelijk gevrijwaard worden. 

6.  De openruimtekamer tussen het structureel sterke agrarische gebied en de kern 
van Merksplas heeft geen goede ontsluiting.  
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Deze ruimtelijke visie laat de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in de open 
ruimte aanpalend aan de kern niet toe. De driehoekige zoekzone in het noordwesten 
t.o.v. de kern (7) blijkt door haar vorm en ingeklemde ligging tussen de Steenweg op 
Hoogstraten, camping Molenzijdse Heide en een woonwijk niet ontwikkelbaar te zijn 
als een rendabel lokaal bedrijventerrein. 

Met inachtname van bovenstaande visie die een duidelijke openruimtebegrenzing 
van de kern voorziet én uitgaande van het RSV-principe van gedeconcentreerde 
bundeling wordt geopteerd om het bijkomend lokaal bedrijventerrein te bundelen met 

een bestaande activiteitenzone aan de Moerstraat (containerpark-milieubedrijfssite) 
in het zuiden van de gemeente (aan de grens met Beerse). Hier wordt een zoekzone 
aangeduid die een eventuele uitbreiding van het milieubedrijfsterrein kan koppelen 
aan een invulling van de lokale behoefte aan bedrijventerrein. De zoekzone wordt 
begrensd door de Moerstraat, de milieubedrijfssite en de houtkanten van het daar 
aanwezige coulissenlandschap. Bij de ontwikkeling wordt het vrijwaren van het lokale 
karakter strikt nageleefd, alsook een duurzaam en kwalitatief profiel.  
Volgende afwegingselementen liggen aan de basis van deze keuze:  
– Aansluitend bij bestaande activiteiten (principe van gedeconcentreerde bunde-

ling): de oorspronkelijke activiteiten van storten van afval zijn sterk geëvolueerd 
zodat er nu van milieubedrijvigheid gesproken kan worden. Het bedrijf (meer be-
paald het regionaal containerpark) heeft bovendien zelf een beperkte uitbrei-
dingsbehoefte in noordelijke richting. Een mogelijk scenario daarbij is dat de be-
staande groencompostering op termijn verplaatst worden te noorden van het ter-
rein, zodat een groter aaneengesloten geheel van natuur en bos gecreëerd wordt 
ten noorden van het regionaalstedelijk gebied. Op het stort wordt stortgas ont-
trokken en het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf is er ondergebracht. Dit laatste 
heeft als voordeel dat er een aantakking op het hoogspanningsnet aanwezig is.  

– Één kilometer verder zuidwaarts van de zoekzone aan de Moerstraat ligt het 
regionaal stedelijk gebied Turnhout.  

– De ontsluiting van de zone gebeurt door de Moerstraat en vandaar verder oost-
waarts over de Steenweg op Turnhout naar de ring van Turnhout. Ook zuidwaarts 
is een ontsluiting mogelijk richting kanaal Dessel-Schoten. Hierlangs zijn reeds 
verschillende regionale, industriële activiteiten gelokaliseerd waarvan een aantal 
zullen uitbreiden. In Beerse wordt de bouw van een nieuwe brug over het kanaal 
overwogen. De bedrijven van de voorgestelde zoekzone kunnen hiervan even-
eens gebruik maken.  

– Vanuit Merksplas is de zoekzone gemakkelijk per fiets te bereiken.  
– De watertoets voor de zoekzone is positief: er zijn geen van nature overstroom-

bare gronden aanwezig, noch risicozones overstroming of recent overstroomde 
gebieden. 

– Uitbreiding van het milieubedrijf en de realisatie van een lokaal bedrijventerrein 
leidt tot een (beperkte) afname van het landbouwareaal. Vanwege de bundeling 
op bestaande infrastructuur legt het geen hypotheek op het functioneren van de 
landbouw zelf. Grondverlies van individuele bedrijven dient als aandachtspunt 
meegenomen in de uitvoeringsfase, waarbij lokale grondruil mogelijk oplossing 
kan bieden. 
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Figuur 10 schetst een ruimtelijk beeld van deze zone. 
 
Figuur 10: Situering van de voorgestelde zoekzone Moerstraat met aanduiding van gewestplan-
zonering, regionaal stedelijk gebied Turnhout en kanaal Dessel-Schoten 
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5.2.3 Linten en nederzettingen  

Bedrijfsluw houden van de linten en nederzettingen 
In de gewenste nederzettingsstructuur worden in de gemeente Merksplas eveneens 
linten en nederzettingen gecategoriseerd. Ze worden niet tot het hoofddorp gerekend 
wegens de decentrale ligging, beperkte voorzieningen en wegens het feit dat een 
doorgedreven opvulling het landelijk karakter van deze gehuchten teniet zal doen. Bij 
functionele verweving in de linten (momenteel ingekleurd als landelijk woongebied) 
en nederzettingen moet rekening gehouden worden met het landelijk karakter (res-
pect voor landschap en landbouw). De linten buiten de landelijke woongebieden 
vallen beleidsmatig onder ‘verspreid liggende handel en bedrijven’ (zie verder). 

5.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
ruimtelijk economische structuur 

Sturen van functionele verweving  
– Opmaken van een RUP voor het hoofddorp: Kleinschalige bedrijven worden toe-

laatbare functies binnen de afgelijnde kern indien ze via de planologische toetsing 
als verweefbaar worden beschouwd (zie VIII3.4). De planologische toetsing wordt 
vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP waarbij een on-
derscheid wordt gemaakt voor de economische dragers, de bedrijfsluwe woonzo-
nes en het commercieel centrum. Het bouwvolume wordt beperkt gehouden en 
past zich aan in de schaal van de omgeving.  

– Het RUP voorziet een duidelijke begrenzing van het commerciële centrum. Bin-
nen deze zones worden de mogelijke handelsfuncties vastgelegd en worden 
voorschriften opgelegd inzake parkeermogelijkheden. De mogelijke handelsfunc-
ties worden omschreven in functie van het gewenste voorzieningenniveau. 

– De bestaande bedrijvenzones worden in de uitvoeringsplannen omgevormd tot 
lokale bedrijventerreinen op maat van de (woon-)omgeving. Kleinschalige, laag-
dynamische bedrijven worden toelaatbare functies binnen deze zones indien ze 
via de planologische toetsing als toelaatbaar worden beschouwd. De bestaande 
(grotere) bouwvolumes worden behouden voorzover ze inpasbaar zijn in de om-
geving. Voor de bestaande commerciële activiteiten wordt een RUP opgesteld 
zodat ze behouden blijven.  

Ruimte vrijmaken voor bedrijven 
– Een ruimtelijk uitvoeringsplan ter afbakening en inrichting van een lokaal bedrij-

venterrein aan de Moerstraat in het zuiden van de gemeente, aansluitend bij het 
terrein van het milieubedrijf Beerse-Merksplas. Buurgemeente Beerse wordt bij  
de opmaak van dit RUP als overlegpartner betrokken. Bij opmaak van dit RUP 
wordt een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd inzake de ontsluitingsproblematiek 
Moerstraat in overleg met gemeente Beerse met aandacht voor zowel gemotori-
seerd als niet gemotoriseerd verkeer. 

– De gemeente dringt er bij de ontwikkelaar van het bedrijventerrein op aan om een 
terugkoopclausule te voorzien. In de verkoopsakte moet een termijn worden be-
paald waarbinnen het terrein in gebruik moet worden genomen. Bij overschrijding 
van deze termijn kan de verkoper het perceel terug aankopen en op de markt 
brengen. 

Strategisch inspelen op recente ontwikkelingen 
– Opzetten van een regelmatig overleg tussen gemeente, GOM, UNIZO en lokale 

ondernemersraden. De basis van dit overleg is de geactualiseerde inventaris van 
bedrijfsgronden. Op die manier kunnen er acties worden ondernomen om de 
vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen.  

Opstarten strategisch project kolonie met aandacht voor maatschappelijk doel 
(als suggestie) 
– Opstarten van een strategisch project ter herstructurering en kwalitatieve invulling 

van een bedrijventerrein en met koppeling aan een maatschappelijk doel. Dit pro-
ject houdt rekening met de randvoorwaarden van het beschermingsbesluit van de 
kolonie, een duurzame architectuur, een landschappelijke inpassing, …. Het stra-
tegisch project loopt in verschillende fases (voorstudie – opmaken RUP – ontwik-
keling in samenwerking met regionale partners).  
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6 Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoer-
structuur 

Kaart R 6 : gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

Kaart R 7 : gewenste fiets- en openbaarvervoersstructuur 

6.1 Doelstellingen 

Integreren van mobiliteit en ruimtelijke ordening  
De mogelijkheid tot vervoer maakt bepaalde locaties bereikbaar, anderzijds creëert 
de aanwezigheid van activiteiten op bepaalde locaties een noodzaak tot vervoer. De 
integratie van het verkeers- en vervoersbeleid met het ruimtelijk beleid is bijgevolg 
noodzakelijk om een afstemming tussen lijninfrastructuren en de inplanting van be-
paalde activiteiten te bevorderen. Op die manier kan een doordachte ruimtelijke 
ordening bijdragen tot de beheersing van de vervoersvraag en worden toekomstige 
verkeersstromen opgevangen via wegen die daarvoor geschikt zijn. 

Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid 
Door het terugdringen van het groeiend auto- en vrachtverkeer moeten de verkeers-
leefbaarheid en de verkeersveiligheid worden bevorderd. De (auto)bereikbaarheid 
van de kern moet daarom worden afgestemd op het functioneren van de kern zodat 
fietsen, wonen en winkelen er terug aangenaam kunnen zijn. Het is uiterst belangrijk 
dat deze mobiliteitsvisie samenhangt met een parkeerbeleid. De bereikbaarheid van 
voorzieningen moet doorwerken in het parkeeraanbod om op die manier de ver-
keersstromen te kunnen sturen. 

Versterken van alternatieve vervoerswijzen 
Om het autogebruik terug te kunnen dringen moeten er voldoende aantrekkelijke 
alternatieven worden uitgebouwd. Zowel de fiets als het openbaar vervoer hebben 
potenties om als volwaardig alternatief te functioneren. De fiets is het meest aange-
wezen vervoermiddel voor afstanden kleiner dan vijf kilometer. Indien men meer de 
fiets gebruikt voor deze kleinere afstanden, kan de verkeersdrukte in het centrum 
verminderen en kan de attractiviteit van de kern toenemen. Ook het aantrekkelijker 
en gebruiksvriendelijker maken van het openbaar vervoer draagt bij tot minder auto-
verplaatsingen.  

Het wegennet optimaliseren via categorisering 
Voor de verschillende wegen binnen de gemeente moet een afstemming gebeuren 
tussen de omgevingseisen van een weg (veiligheid, woonkwaliteit, leefbaarheid) en 
het gewenste afwikkelingsniveau van de weg (verbinden, verzamelen, toegang ge-
ven). De wegencategorisering moet deze afstemming duidelijk vastleggen zodat een 
hiërarchisch wegennet tot stand kan komen. Eens de straatcategorie is aangegeven, 
kan zij dienen als referentiekader voor tal van beleidsmaatregelen die gedurende een 
middellange termijn tot stand komen. Door elke toekomstige weginrichting conse-
quent af te stemmen op het referentiekader (de categorieën), groeit een intrinsiek 
veilig en kwaliteitsvol wegenpatroon binnen de gehele gemeente en wordt dit hiërar-
chisch ingepast in het bovenlokaal wegenpatroon.  

Aandacht voor leesbaarheid en compartimentering 
De wegencategorisering kan alleen een hiërarchie opleggen als elke categorie ook 
ruimtelijk wordt vertaald. Twee begrippen zijn hierbij belangrijk: leesbaarheid en 
compartimentering. De weggebruiker moet de straatcategorie kunnen ‘lezen’ via de 
inrichting van de weg. Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een ruimtelijk 
beeld opleveren dat herkenbaar is voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met 
de wegcategorie. Dit beeld zal uiteindelijk het verkeersgedrag van de weggebruiker 
beïnvloeden.  
Compartimentering is noodzakelijk omdat het ruimtelijk beeld van een weg niet zo-
maar overal kan worden doorgetrokken. Dit beeld zal verschillen naargelang men 
zich binnen verkeersgebieden, verblijfsgebieden of zones 30 bevindt. De comparti-
mentering moet er voor zorgen dat binnen een straatcategorie mogelijkheden zijn tot 
snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie.  

Een evenwichtige mobiliteit 
De bereikbaarheid van voorzieningen en de inrichting van de wegen mag niet enkel 
worden afgestemd op de auto. Men moet een evenwicht zoeken tussen autogebruik, 
fietsgebruik, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier wordt aan iedereen de 
mogelijkheid geboden om zich te verplaatsen en kan ook aan de mobiliteitsbehoefte 
van zwakkere groepen (gehandicapten, kinderen, ouderen, lage inkomens) worden 
voldaan. 
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6.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsper-
spectieven 

De gewenste wegenstructuur wordt weergegeven via een wegencategorisering en 
ontwikkelingsperspectieven. De selectie en de ontwikkelingsperspectieven zijn geba-
seerd op het gemeentelijk mobiliteitsplan.  

6.2.1 Verblijfsgebieden  

Volgens de filosofie van de compartimentering is het noodzakelijk dat de inrichting 
van zowel bovenlokale, interlokale als lokale wegen gebeurt in functie van de omge-
vingsvereisten. In de verblijfsgebieden zijn de omgevingsfuncties wonen, schoolgaan 
en winkelen dominant aanwezig. Een kwalitatief ingericht openbaar domein moet er 
de omgevingsfuncties maximaal ondersteunen en de leefbaarheid verhogen. De 
aanduiding is indicatief en dient te worden verfijnd bij de uitvoering van het mobili-
teitsplan. Buiten de verblijfsgebieden zijn de verblijfsfuncties niet meer dominant 
aanwezig en wordt de verkeersfunctie bepalend voor de inrichting van de weg.  
Poorten begeleiden de overgang tussen verschillende snelheidszones in de verblijfs-
gebieden. De poorten moeten zodanig worden ingericht dat ze de overgang naar een 
lagere snelheidszone kunnen afdwingen (50-30 km/u regimes).  

Volgend verblijfsgebied wordt in de gemeente Merksplas aangeduid: 
– Centrumgebied rond de Leopoldstraat – Markt – Kerkstraat: hier geldt een zone 

min 50 (maar geen verplichting door invoering zone 30). Bovendien wordt hier het 
stand-stillprincipe toegepast wat betreft parkeren.  

– Woonwijken (zone 30): 
– Zone tussen de Leopoldstraat – Schuttershofstraat – Leest 
– Zone tussen de Leest en Heiseneinde (rond Den Heerd) 
– Zone tussen Steenweg op Turnhout – Leopoldstraat – Kerkstraat – Looiweg -  

Opstal 
– Zone tussen Kerkstraat – Pastorijstraat – Wijntuinstraat – Hofeinde 
– Zone tussen Pastorijstraat – J. Mertensstraat – Schuttershofstraat 
– Zone tussen Molenzijde – Vaartstraat – Pannenhuisstraat – Steenweg op 

Hoogstraten – J. Mertensstraat 
– Woonwijk rond de Taxandrialaan 
– Woonwijk rond de Honingstraat – Krekelstraat 
– Woonwijk rond de Berkenstraat 
– Alle overige bestaande en nieuwe woonwijken 

6.2.2 Lokale wegen 1: lokale verbindingswegen 

Lokale wegen 1 vormen de verbinding tussen Merksplas en haar buurgemeenten.  
Volgende wegen worden op gemeentelijk niveau geselecteerd: 
– Steenweg op Beerse (N132): verbinding Merksplas – Beerse 
– Steenweg op Rijkevorsel – Molenzijde – Schuttershofstraat (N131): verbinding 

Merksplas – Rijkevorsel 
– Steenweg op Hoogstraten – Pastorijstraat – Kerkstraat – Leopoldstraat (N124): 

verbinding Merksplas – Hoogstraten  
– Steenweg op Weelde – Kerkstraat (N132): verbinding Merksplas – Ravels 
– Steenweg op Turnhout (N124): verbinding Merksplas – Turnhout 
– Leeststraat – J. Mertensstraat – Wijntuinstraat – Hofeinde: als alternatief voor de 

as Leopoldstraat – Kerkstraat – Steenweg op Weelde 
Volgende inrichtingsprincipes worden voorgesteld:  
– 2x1 rijweg 
– snelheidsregime afhankelijk van het gebied 
– aandacht naar doorstroming openbaar vervoer, bushaven of haltes op rijbaan 

afhankelijk van locatie buiten of binnen de bebouwde kom 
– gescheiden fietspad buiten de bebouwde kom, aanliggend fietspad of gemengd 

verkeer binnen de bebouwde kom 
Bedoeling is om in de Leeststraat – Mertensstraat – Wijntuinstraat – Hofeinde en 
Leopoldstraat – Kerkstraat de actuele spreiding van het verkeer te behouden. In de 
toekomst kan deze eerste dan eventueel als omleidingsweg gebruikt worden om de 
as Leopoldstraat – Kerkstraat te ontlasten daar deze onmogelijk als winkel-
woonstraat kan blijven functioneren wanneer het verkeer nog toeneemt.  

6.2.3 Lokale wegen 2: gebiedsontsluitingswegen 

De lokale wegen 2 verzamelen en ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. Het 
toegang geven neemt er een belangrijkere plaats in dan bij de wegen van hogere 
orde. De lokale wegen 2 verzamelen het uitgaand verkeer naar een weg van hogere 
orde en zorgen voor de verdeling van het ingaand verkeer in het gebied.  
Volgende wegen werden in Merksplas geselecteerd:  
– Vaartstraat – Pannenhuisstraat: ontsluiting van de verschillende woonwijken en 

de industriezone naar een lokale weg 1 
– Moerstraat: ontsluitingsweg van de milieubedrijfssite en het containerpark 
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– Lipseinde: ontsluitingsweg van Merksplas naar Zondereigen 
– Verbinding Geheul – Koekhoven 
Volgende inrichtingsprincipes worden vooropgesteld: 
– 2x1 profiel 
– snelheidsregime afhankelijk van het gebied 
– bushalte op de rijbaan 
– gescheiden fietspad buiten de bebouwde kom, aanliggend fietspad of gemengd 

verkeer binnen de bebouwde kom 

6.2.4 Lokale wegen 3: erftoegangswegen 

De erftoegangswegen geven toegang tot de aanpalende percelen en takken hiërar-
chisch aan op de gebiedsontsluitingswegen. De hoofdfunctie van de wegen is verblij-
ven. 
Alle andere wegen op grondgebied van Merksplas worden aangeduid als lokale weg 
3.  
Volgende inrichtingsvoorstellen worden gedaan: 
– Ontwerpsnelheid wordt bepaald door gebied waardoor de weg loopt 
– Halteplaats voor openbaar vervoer op de rijbaan 
– Fietsverkeer gemengd met autoverkeer 

6.2.5 Fietsroutenetwerk 

Het fietsroutenetwerk vormt een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid in de 
gemeente. Dit netwerk dient veilig en comfortabel ingericht te zijn zodat de fiets een 
alternatief vormt voor de auto. Het netwerk gaat uit van verbindingen tussen de ge-
meente en de naburige gemeenten en verbindingen binnen de gemeente zelf. Het 
netwerk van de gemeente Merksplas is gebaseerd op het provinciale fietsroutenet-
werk. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen de functionele of bovenlokale 
fietsroutes, de alternatieve functionele fietsroutes en (aanvullend door de gemeente) 
de lokale routes.  

Bovenlokale - functionele fietsroutes  
Dit netwerk is gericht op de dagelijkse functionele verplaatsingen (5à10 km)in het 
woon-school-, woon-werk- en woon-winkelverkeer. Het voorziet een snelle, veilige 
fietsverbinding tussen de gemeente en de buurkernen. Deze routes werden door de 
provincie geselecteerd. 

Volgende routes komen in Merksplas voor: 
– N131: Steenweg op Rijkevorsel – Molenzijde – Schuttershofstraat – Markt 
– Leest 
– N124: Steenweg op Hoogstraten – Pastorijstraat – Kerkstraat – Leopoldstraat 
– N132: Steenweg op Weelde 
– N124: Steenweg op Turnhout 
– N132: Steenweg op Beerse 
– Lipseinde 
– Wortelbaan - Strikkeweg 

Alternatieve functionele fietsroutes 
– Verbindingsstraat – Geheul – Geheulsedijk 
– Steenweg op Wortel – Kapelstraat - Ossenweg 

Lokale fietsroutes  
Deze fietsroutes vervolledigen het bovenlokale fietsnetwerk. Ze verzorgen de verbin-
ding tussen woningconcentraties buiten de kern en de kern, en ze verzamelen het 
fietsverkeer vanuit de woonwijken naar de functionele routes.  
Volgende routes werden geselecteerd in Merksplas: 
– Albertstraat – Gezellestraat 
– J. Mertensstraat 
– Bevrijdingsstraat – Kerkenakker 
– Boudewijnstraat – Vredestraat 
– Kloosterstraat – Kleiryt 
– Heidestraat 
– Heiseneinde – Goordijkstraat 
– Vaartstraat – Pannenhuisstraat 
– Beersedreef 
– Steenweg op Wortel 
– Veldenbergstraat 
– Wijntuinstraat – Hofeinde 
– Hofeinde – Hoekeinde – Heikant 
– Oude Baan 
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– Geheul – Koekhoven 
– Kleiryt – Langstraat 
– Opstal – Hoevestraat – Tarstraat 
– Moerstraat 

Recreatieve routes fietsnetwerk 
Bij de hierboven beschreven routes ligt de nadruk op een snelle en veilige fietsver-
binding. Bij de recreatieve fietsroutes daarentegen ligt de nadruk op de afwezigheid 
van autoverkeer, de rust en de omgevingskwaliteit. De huidige recreatieve fietsroutes 
worden als een voldoende ruim aanbod aan recreatieve fietsvoorzieningen geacht. 
Kleine doorsteken tussen de routes blijven mogelijk als ze rekening houden met de 
gewenste deelstructuren. Een grote toename van recreatief fietsverkeer op kleine 
landbouwwegen is echter niet aangewezen. De geselecteerde fietsroutes zijn aan-
gegeven op kaart R8.  

Ontwikkelingsperspectieven voor de fietsroutes 
– Het is niet noodzakelijk om elke route van het netwerk uit te rusten met fietsvoor-

zieningen. 
– Vrijliggende fietspaden worden aangelegd op de belangrijkste routes voor auto- 

en vrachtverkeer, waar de snelheidsverschillen groot zijn. 
– Beveiligen van de kruispunten waar fietsroutes de geselecteerde wegen voor 

autoverkeer dwarsen. 

6.2.6 Openbaar vervoer 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verbindende openbaarvervoer-
stelsels en ontsluitende openbaarvervoerstelsels. De lijn Hoogstraten – Turnhout 
wordt behouden als verbindende lijn. Deze lijn bestaat op dit ogenblik al, maar de 
omweg via de kolonie zal niet meer gemaakt worden. Daarnaast komt er eveneens 
een verbindende buslijn Turnhout – Brecht station – Antwerpse Haven (via Merksplas 
en Rijkevorsel). Om te voldoen aan het decreet ‘Basismobiliteit’ krijgen alle buslijnen 
minimum een uurfrequentie.  
Verder bestaat de wens om een voorstadnetwerk uit te bouwen tussen Merksplas en 
Turnhout. Deze bediening komt er door het samenvoegen van twee lijnen: enerzijds 
de bestaande lijn Turnhout – Merksplas – Hoogstraten en anderzijds een nieuwe lijn 
Turnhout – Merksplas – Rijkevorsel – Brecht – Haven. De frequentie op de as Turn-
hout – Merksplas wordt daarmee dubbel zo hoog als vereist door het decreet ‘Basis-
mobiliteit’. 

Ook de mogelijkheid voor een belbussysteem voor Merksplas kan verder onderzocht 
worden om de verschillende gemeenten in de Noorderkempen met elkaar te verbin-
den. Daarnaast kan ook de kolonie via dit systeem bereikt worden. Wat betreft de 
kolonie kunnen de verbindende buslijnen op regelmatige tijdstippen ook een bedie-
ning voorzien. Ook dit systeem kadert binnen het decreet ‘Basismobiliteit’.  

6.2.7 Trage wegen 

Het belang van de trage wegen (= wegen voor niet gemotoriseerd verkeer) dient 
opnieuw erkend te worden. Heel wat trage wegen vormen ideale verbindingen voor 
wandelaars en fietsers in functie van natuur- en landschapsbeleving. Vaak gaat het 
bovendien om historische verbindingen met een cultuurhistorische waarde. Ander-
zijds kunnen ze voor de zachte weggebruiker aangegrepen worden als verkeersveili-
ge en alternatieve verbindingen tussen en binnen woonkernen. In de lopende ruilver-
kavelingsprojecten Merksplas en Zondereigen wordt hiervoor reeds een visie ontwik-
keld, maar ook daarbuiten verdienen trage wegen de nodige aandacht. 

6.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
verkeers- en vervoersstructuur 

– De gemeente voert het mobiliteitsplan verder uit. 
– De inrichting van de wegen wordt aangepast in functie van de wegencategorise-

ring. 
– Om afstemming te zoeken is het wenslijk hierover met de buurgemeenten overleg 

te organiseren. 
– In een RUP inzake de linten worden voorschriften opgenomen inzake de inritkop-

peling voor linten langs steenwegen. 
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7 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
Kaart R 8 : gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

7.1 Doelstellingen 

Centrumgerichte voorzieningen aansluiten op het woonweefsel 
In tegenstelling tot recreatief medegebruik van de open ruimte, hangen jeugd- en 
socioculturele voorzieningen, speelruimten alsook de meeste sportvoorzieningen 
sterk samen met het woonweefsel van waaruit de gebruikers afkomstig zijn. Om die 
reden moeten deze voorzieningen maximaal ingebed worden in of aansluiten op de 
respectieve woonweefsels waarin ze maatschappelijk verankerd zijn (niveau deel-
gemeente, parochie, wijk, gehucht). De schaal van de voorzieningen moet afgestemd 
zijn op de grootte van de kern of nederzetting. De voorzieningen moeten een onder-
steuning bieden aan het lokale verenigingsleven als drager van de sociale structuur. 
Rechtszekerheid, functionaliteit, bereikbaarheid (veiligheid) zijn hierbij belangrijke 
principes. Bestaande infrastructuur die niet aan deze voorwaarden voldoet, moet 
ruimte krijgen om te herlokaliseren op termijn.  

Evenwichtige uitwerking hoogdynamische infrastructuur 
Hoogdynamische infrastructuur komt in Merksplas voor in de vorm van weekendver-
blijven en de Camping Molenzijdse Heide. Uitbreiding hiervan dient steeds met de 
nodige omzichtigheid te gebeuren. Er dient rekening gehouden te worden met rand-
voorwaarden ten aanzien van natuur, landbouw, landschap en mobiliteit. Daar de 
hoogdynamische infrastructuur het gemeentelijke niveau overschrijdt, kan de ge-
meente enkel haar visie suggereren aan de hogere overheid.  

Geen permanente bewoning binnen de toeristisch-recreatieve structuur 
Infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf moet beantwoorden aan het oor-
spronkelijke opzet, met name het voorzien van een tijdelijk en recreatief verblijf. Per-
manente bewoning ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het 
buitengebied en is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Bij het zoeken naar oplossingen 
moet evenwel het sociale aspect van dit maatschappelijk verschijnsel mee in reke-
ning worden gebracht. 

Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht 
De mogelijkheden die de natuur- en landschapswaarden in de open ruimte bieden 
aan toerisme en recreatie en de aantrekkingskracht die ze uitoefenen, worden er-
kend als één van de fundamenten van de toeristisch-recreatieve structuur. Uitgangs-
punt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten, is het recreatief me-
degebruik met respect voor de draagkracht van de verschillende gebieden. Een 
gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief medegebruik is 
daarom aangewezen. Horeca en verblijfsrecreatie op strategische plaatsen kunnen 
het recreatief medegebruik ondersteunen en kunnen ruimtelijk verantwoord worden 
mits een koppeling bestaat met het recreatief medegebruik.  

Toerisme en recreatie onderdeel van agrarische verbreding 
De introductie van toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten in agrarisch gebied speelt 
in op de trends in vrije tijdsbesteding, met meer nadruk op rust en open ruimte. Tege-
lijkertijd kunnen ze binnen het kader van agrarische verbreding perspectieven bieden 
voor een duurzame landbouw. Bij ontwikkeling van verblijven op de boerderij krijgt de 
agrarische hoofdactiviteit er een verzorgende functie bij. Voor aan landbouw gerela-
teerde bedrijven die niet een agrarische maar een toeristisch-recreatieve hoofdactivi-
teit kennen (kinderboerderijen, maneges, …) is het uitgangspunt dat vermeden moet 
worden dat de hoofdfunctie van het gebied in het gedrang komt. Er moet tevens een 
afstemming zijn tussen de draagkracht van de omgeving en de dynamiek die de 
inplanting met zich mee brengt.  

Speelruimten afstemmen op randvoorwaarden open ruimte 
Naast een behoefte aan lokalen voor de jeugdwerking bestaat een behoefte aan 
speelruimten in een groene omgeving. Deze sluiten bij voorkeur aan op het betrok-
ken woonweefsel en er dient hiervoor dan ook ruimte voorzien te worden. In de mate 
dat ze deel uitmaken van de open ruimte, moeten in functie van specifieke omge-
vingskenmerken vanuit landbouw, natuur en landschap randvoorwaarden van deze 
openruimtefuncties in acht genomen worden.  

Aandacht besteden aan recreatieve functies op domein kolonie 
Momenteel maakt voornamelijk de passieve recreant gebruik van het domein van de 
kolonie. Echter, gezien de ligging van het gebied aansluitend bij de kern van Merks-
plas en door de aanwezigheid van een aantal leegstaande gebouwen, kan de moge-
lijkheid onderzocht worden om deze gebouwen een nieuwe, recreatieve functie te 
geven. Deze functies moeten wel afgestemd worden op de draagkracht van het gan-
se gebied. Ook het aspect verkeersveiligheid moet bestudeerd worden in de relatie 
tussen het gebied zelf en het woonweefsel van Merksplas omdat een interactie zeker 
aanwezig zal zijn. 
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7.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsper-
spectieven 

Een verdere vertaling van hoger vermelde doelstellingen leidt tot de aanduiding van 
een aantal ruimtelijke beleidscategorieën met specifieke ontwikkelingsperspectieven. 
Voor de gemeente Merksplas onderscheiden we de volgende: 

7.2.1 Hoofddorp en nederzetting 

In het hoofddorp Merksplas en in nederzetting ‘De Hees’ moet een multifunctionele 
verweving nagestreefd worden van alle activiteiten die een rechtstreekse of onrecht-
streekse binding hebben met de woonfunctie, op voorwaarde dat deze activiteiten 
verweefbaar zijn. Activiteiten die in het kader van recreatie het woonweefsel onder-
steunen zijn: speelpleinen, jeugdvoorzieningen, socioculturele voorzieningen, sport-
voorzieningen, parken, …. Binnen de woonkernen kan ook ruimte voorzien worden 
ter ondersteuning van een evenwichtige groenvoorziening door onder meer het be-
houd van bosfragmenten en parkelementen.  

Ruimte voor sportactiviteiten  
Sportinfrastructuur die gericht is op het lokale verenigingsleven en inwoners is moge-
lijk te verweven in de kernen, voor zover de schaal en dynamiek die ermee samen-
hangen verenigbaar is met de woonfunctie. Enkele voorbeelden van bestaande 
sportinfrastructuren in de woonkernen zijn (niet limitatief):  
– Turnzaal gemeenteschool 
– Sportlokaal basisschool 
– Voetbalplein Hoevestraat 
Zulke verweefbare sportinfrastructuren zijn ruimtelijk aanvaardbaar in de kern en 
kunnen daar bestendigd worden. Aandachtspunten daarbij zijn echter onder meer 
mobiliteitsaspecten (veiligheid, bereikbaarheid voor verschillende verkeerstypes,…) 
en de parkeerproblematiek. Activiteiten en infrastructuren met een grotere dynamiek 
die niet verzoenbaar blijken met de woonfunctie worden doorverwezen naar de 
knooppunten voor sportinfrastructuur.  

Ruimte voor jeugdinfrastructuur ingebed in het dorpscentrum 
Voorzieningen voor de jeugd zijn verweefbaar in de woonkern. Jeugdverenigingen 
zijn parochiaal verankerd. De jeugdlokalen liggen meestal ingebed in het betreffende 
woonweefsel of sluiten er op aan. Het effectief afbakenen van de bestaande locaties 
en het voorzien van aangepaste voorschriften kan bijdragen tot meer rechtszeker-

heid. Dit belet echter niet dat ook buiten deze afgebakende zones binnen de woon-
kern verweefbare nieuwe jeugdinfrastructuur kan worden opgericht. De uitvoering 
kan onderwerp zijn van een RUP waarin ook gebiedsgericht de speelmogelijkheden 
in functie van specifieke omgevingsvoorwaarden en een eventuele nabestemming 
kunnen worden vastgelegd.  

Ruimte voor speelpleinen in woonkernen en wijken 
Naast lokalen en speelruimten in gebruik door jeugdverenigingen, dienen ook open-
bare speelruimten verweven te worden in woonkernen, wijken, gehuchten en derge-
lijke. De afbakening van zulke zones met daaraan gekoppelde gebiedsgerichte voor-
schriften ter inrichting en beheer kan bijdragen tot een vrijwaring van openbare 
speelruimten. Dit kan onderwerp zijn van een RUP. Belangrijke aandachtspunten 
hierbij zijn onder meer autonome bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duidelijkheid 
omtrent de toegankelijkheid, interne veiligheid en aangepast materiaalgebruik. 

7.2.2 Knooppunt voor sportinfrastructuur 

Deze knooppunten worden aangeduid om de basisbehoeften inzake sportbehoeften 
met een openbaar karakter kunnen invullen. Binnen de gemeente bestaat er een 
concrete vraag naar meer sportinfrastructuur (zie kwantitatieve behoefte). 
Goede bereikbaarheid (ook voor voetgangers en fietsers) is één van de belangrijkste 
locatiecriteria voor lokale knooppunten voor sportinfrastructuur. Ze worden dus bij 
voorkeur aangeduid aansluitend op of in de nabijheid van de woonkern. Plaatsen 
waar reeds een concentratie aan sportinfrastructuur voorkomt en/of waar de ruimte-
lijke condities aanwezig zijn voor verder ontwikkeld kan worden, komen het eerst in 
aanmerking.  
Volgende knooppunten voor sportinfrastructuur worden aangeduid in Merksplas:  

– Hofeinde – Caron’s Hofke 
– Gemeentelijke manege 
Bestemming, inrichting en beheer kunnen per zone vastgelegd worden in een RUP.  

Afstemmen van sportinfrastructuur op lokale behoefte 
De sportvoorzieningen in deze knooppunten worden afgestemd op het niveau van de 
gemeente waarop de knooppunten gericht zijn. Nieuwe behoeften op het vlak van 
sportvoorzieningen moeten gebundeld worden in deze zones.  
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Afbakenen van knooppunten en aanduiden zoekzones voor uitbreiding 
De grenzen van de zones kunnen worden vastgelegd in een RUP. Daarbij wordt 
uitgegaan van een aan te tonen ruimtebehoefte (de bestaande behoefte, de te ver-
wachten nieuwe behoefte en de herlokalisatiebehoefte). Voor de knooppunten kan 
onderzocht worden of er ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden bestaan. Wel moet 
daarbij rekening gehouden worden met grensstellende elementen voor deze locaties 
en met randvoorwaarden vanuit het functioneren van andere sectoren en het fysisch 
systeem.  

Locatie Hofeinde – met uitbreiding Caron’s Hofke- 
Het gemeentelijk sportcentrum kent een zeer gunstige ligging als knooppunt voor 
lokale sportinfrastructuur, maar is reeds volledig ingevuld. Deze zone kan bestendigd 
worden, maar biedt zelf geen ruimte voor uitbreiding. 

Figuur 11: relatie tussen bestaande en gewenste ruimtelijke structuur van het knooppunt voor 
sportinfrastructuur Hofeinde (ondergrond = luchtfoto) 

De uitbreiding kan wel gevonden worden in de onmiddellijke nabijheid, nl aansluitend 
op de bestaande recreatieve infrastructuur ter hoogte van Caron’s Hofken en aan-
sluitend op het waterzuiveringsstation. Deze zone –met reeds bestaande (zone-
vreemde) infrastructuur- is in eigendom van de gemeente, waardoor de gemeen-
schapsfunctie gegarandeerd kan worden. Een oostelijke uitbreiding (beschikbare 
oppervlakte  = 2 ha) t.o.v. de hier aanwezige infrastructuur verdient hierbij de voor-
keur, omwille van de ingesloten ligging van deze zone (zie Figuur 11). Op die manier 
is de impact op de open ruimte minimaal. De watertoets stelt ook geen specifieke 
beperkingen (niet gelegen in NOG of ROG). Het knooppunt bestaat op die manier uit 
2 deelzones. 

Locatie gemeentelijke manege  
Een tweede zone wordt aangeduid ter hoogte van de gemeentegronden aan de oude 
baan. Deze zone bevat reeds een manege en een hondenterrein. 
Het profiel en de invulling van deze zone dient afgestemd op de ruimtelijke kenmer-
ken, nl. niet onmiddellijk aansluitend op de woonkern. Dit betekent dat hier in de 
eerste plaats sportvoorzieningen gewenst zijn die hetzij een relatie vertonen met de 
open ruimte in het algemeen of de landbouw in het bijzonder. Via een RUP dienen 
voorschriften en inrichting hierop afgestemd. 

7.2.3 Toeristisch-recreatief knooppunt 

Toeristisch-recreatieve knooppunten ondersteunen de toeristisch-recreatieve netwer-
ken. Het zijn plaatsen met een concentratie aan hoogdynamische recreatieve infra-
structuren waarvan de bovengemeentelijke toeristische uitstraling erkend wordt via 
aanduiding als toeristisch-recreatief knooppunt in het RSPA. Voor zulke knooppunten 
dient een nauwe afstemming te gebeuren van de voorzieningen op de draagkracht 
(mobiliteit, ecologisch, landschappelijk, …) en dienen de grenzen voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen hard vastgelegd te worden. De bevoegdheid voor de ruimtelijke ont-
wikkeling van deze knooppunten ligt bij de provincie. In het RSPA wordt gesteld dat 
enkel de provinciale overheid kan beslissen tot de opmaak van een RUP tot het 
vastleggen van een specifiek ruimtelijk ontwikkelingsperspectief. Een ruimtelijke visie 
in het GRS kan dan ook enkel maar als een suggestie van het gemeentelijk niveau 
beschouwd worden.  
In het RSPA werden volgende toeristisch-recreatief knooppunten aangeduid binnen 
de gemeente Merksplas:  
– Camping Molenzijdse Heide  
– Camping en verblijfpark Breebos 

Uitbteiding sportinfra-
structuur 

Hofeinde 

waterzuivering 
Caron’s 
Hofke 
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Uitbreiding Molenzijdse Heide vastleggen in een PRUP 
Camping Molenzijdse Heide is gelegen in het westen van de gemeente Merksplas, 
ten noorden van het domein van de kolonie. In het zuidoosten wordt de camping 
begrensd door het lokaal bedrijventerrein Veldenberg en in het westen door bosge-
bied. Het gebied bestaat voornamelijk uit een zone voor verblijfsrecreatie op het 
gewestplan. De camping sluit aan bij wandelwegen en ligt in de nabijheid van het 
fietsknooppuntennetwerk van de provincie. De camping wordt ontsloten via de 
Steenweg op Hoogstraten en de Veldenbergstraat. De camping heeft een concrete 
uitbreidingsbehoefte die zowel door de provincie als door de gemeente ondersteund 
wordt. Deze uitbreiding kan deels in noordelijke richting gerealiseerd worden, deels in 
westelijke richting. Onderzoek daartoe en afbakening wordt in een PRUP gedaan.  

Afweging eventuele uitbreiding Breebos op Merksplas grondgebied in RUP 
Camping Breebos ligt grotendeels op grondgebied van Rijkevorsel. Ze is bereikbaar 
vanaf de Steenweg op Rijkevorsel, op grondgebied van Rijkevorsel. Op grondgebied 
van Merksplas grenst het gebied aan een belangrijk natuurcomplex in het zuiden van 
de kolonie. De uitbreidingsplannen van de camping moeten in een RUP getoetst 
worden. Aangezien de gemeente grensoverschrijdend gelegen is, moet dit bekeken 
worden op hoger niveau.  

7.2.4 Toeristisch-recreatief aandachtsgebied 

Toeristisch recreatieve aandachtsgebieden oefenen omwille van hun rust, land-
schappelijke of cultuurhistorische waarden een belangrijke aantrekkingskracht uit op 
de recreant. In toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden kan het recreatief mede-
gebruik gestimuleerd worden tot een niveau dat de bijzondere waarden van het ge-
bied, die juist de aantrekkingskracht ervan vormen, niet in het gedrang komen. Kana-
liseren van recreatief medegebruik en het vermijden van verspreide hoogdynamische 
recreatie is hierbij het uitgangspunt. Binnen de toeristisch-recreatieve aandachtsge-
bieden kunnen strategische rustgebieden aangeduid worden waar de kwetsbaarheid 
van het gebied groot is.  
Volgend toeristisch-recreatieve aandachtsgebied wordt aangeduid: 
– Domein kolonie 
– Domein Rondpunt-Zwart Goor 

Kanaliseren van recreatief medegebruik 
De cultuurhistorische en landschappelijke waarde van deze gebieden oefenen een 
sterke aantrekkingskracht uit op de zachte recreant (vooral wandelaars en joggers). 
Diverse vormen van recreatief medegebruik kunnen niet alleen getolereerd maar 

zelfs aangemoedigd worden op voorwaarde dat er geen negatieve impact is op na-
tuur- en landschapswaarden. Het principe van recreatieve netwerkverbindingen is de 
manier om het recreatief medegebruik te kanaliseren zonder de recreatieve keuze-
mogelijkheden drastisch te beperken. De uitwerking en inrichting moeten dan ook 
gebeuren met aandacht voor een goede geleiding van wandelaars, fietsers en derge-
lijke door het aanbrengen van routemarkering en natuurlijke barrières. Op die manier 
kunnen de meest kwetsbare gebieden ontzien worden.  

Geen ruimte voor( bijkomende) hoogdynamische activiteiten 
Rust en beperkte aanwezigheid van verstoringbronnen zijn essentiële structurerende 
elementen van het gebied. De relatieve rust bezorgt het gebied zijn grote aantrek-
king. De omgeving leent zich dan ook niet tot de vestiging van bijkomende infrastruc-
tuur voor hoogdynamische en/ of geluidsintensieve activiteiten. Ook de uitrusting en 
infrastructuur die nodig is voor de uitwerking van de verschillende routes moet tot het 
noodzakelijke beperkt worden en ingepast worden in het landschapsbeeld. 
Het streven naar een minimum aan infrastructuur geldt ook voor verblijfsrecreatieve 
infrastructuur. Er kan geen ruimte voorzien worden voor de vestiging van nieuwe 
recreatieve verblijven.  

Domein kolonie (als suggestie) 
In het gebied van de kolonie is recreatief medegebruik zeker op zijn plaats, omwille 
van de landschappelijke en cultuurhistorische eigenheid van het gebied. Daarbij dient 
er over gewaakt te worden dat de draagkracht van het gebied niet overschreden 
wordt door overrecreatie. Geleiding van de recreatie is noodzakelijk.  
In het centrale gedeelte van het domein, aansluitend bij het gevangeniscomplex, 
komen er verschillende gebouwen voor met een hoge cultuurhistorische waarde. 
Momenteel staan de grote boerderij en de kapel nagenoeg leeg. De zone rond deze 
gebouwen kan een hogere dynamiek opvangen dan de omliggende bos-, natuur- en 
agrarische gebieden binnen het beschermde landschap. Voor deze gebouwen wordt 
een functie voorzien die zowel Merksplas als toeristische gemeente ondersteunt als 
de jeugd van Merksplas ruimte biedt.  
Mogelijke functies voor de gebouwen zijn verschillende logiesvormen, trekkershutten, 
paardenlogies, bivakschuren, lokalen voor jeugdverenigingen, een bezoekerscen-
trum, een toeristisch onthaal- en infokantoor, beperkt aantal horecazaken, vergader-
lokaaltjes, … Ook eenmalige activiteiten kunnen rondom deze gebouwen plaatsvin-
den. Speel- en sportterreinen worden aansluitend bij de gebouwen aangelegd. Ge-
luidsintensieve sporten zijn hierbij niet gewenst.  
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Domein Rondpunt-Zwart Goor 
Dit gebied werd in de natuurlijke structuur gedeeltelijk aangeduid als natuurconcen-
tratiegebied. Daar in het gebied verschillende wandelwegen gelegen zijn en gezien 
de cultuurhistorische waarde van het gebied, wordt het eveneens geselecteerd als 
toeristisch-recreatief aandachtsgebied. Natuur blijft echter hoofdfunctie. Dit impliceert 
dat de recreant enkel via geleide paden het gebied mag betreden en dat de oplos-
singen moeten worden gezocht voor de zonevreemde weekendverblijven. Nieuwe 
recreatieve verblijven zijn hier niet gewenst. 

7.2.5 Zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur (suggestie) 

In een zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur kunnen diverse vormen van ver-
blijfsrecreatie worden voorzien. In de gemeente Merksplas is deze beleidscategorie 
echter enkel toepasbaar voor weekendverblijven. Recreatie is in deze zones de eni-
ge hoofdfunctie. Er worden drie zones aangeduid; deze gelden als suggestie aan de 
hogere overheid:  
– Zone Wortelbaan (in feite 2 clusters) 
– Zone Steenweg op Weelde-Lipseinde 
– Zone Heibleuken-Pampaweg 

Ordening en inrichting van de zone 
De inrichting en ordening van de zones dient te voldoen aan de regels van de secto-
rale wetgeving (gepaste stedenbouwkundige voorschriften wat betreft perceelsgroot-
te, oppervlakte, volumes, beplantingen, afsluitingen en dergelijke). De inrichting van 
de zones dient te gebeuren met respect voor de omgeving. Op bepaalde plaatsen 
kan het aangewezen zijn rekening te houden met randvoorwaarden en beperkingen 
vanuit het fysisch systeem en de landschappelijke, agrarische en natuurlijke struc-
tuur. Dit houdt o.a. in dat men aangepaste bouwmaterialen kan eisen, dat de verhar-
ding van wegen beperkt wordt, dat de beplanting aan voorwaarden onderworpen 
wordt, … Al deze elementen kunnen in een RUP uitgewerkt worden in de voorschrif-
ten. Ook dienen richtlijnen opgenomen te worden in functie van een integraal water-
beheer: minimale verharding – maximale infiltratiemogelijkheden, scheiding van 
hemelwater en afvalwater, zuivering van het afvalwater of aansluiting op RWZ of 
riolering.  

Opvang behoefte inzake verblijfsrecreatie 
De zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur worden ingericht in functie van een 
intensief gebruik voor verblijfsrecreatie. Vanuit natuur en landschap worden slechts in 
beperkte mate randvoorwaarden voorzien in functie van een kwaliteitsvolle integratie 

van de zone in de omgeving. Dit kan onder meer gebeuren door het voorzien van 
streekeigen groen in de randzones. 

Geen permanente bewoning 
Binnen de zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur kan geen permanente bewo-
ning van de verblijven toegestaan worden.  

Zone Wortelbaan 
Voor een groot gedeelte is de zone voor verblijfsrecreatie volgens het gewestplan en 
ten zuiden van de Wortelbaan reeds ingevuld. Twee delen worden gescheiden door 
een stukje agrarisch gebied. De bestaande zones volgens het gewestplan worden 
gedefinieerd als zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur. Het gebied komt tevens 
in aanmerking voor het opvangen van behoefte die ontstaat vanuit herlokalisatie. Dit 
laatste zal blijken na opmaak van een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan m.b.t. zon-
evreemde verblijfsrecreatieve infrastructuur. Op basis van deze behoefteraming 
worden de contouren van de zone en de uitbreidingsmogelijkheden hard vastgelegd.  
Ten noorden van de Wortelbaan is het gebied voor verblijfsrecreatie volgens het 
gewestplan niet ingevuld. De gemeente wenst dit te behouden als reservezone voor 
de opvang van herlokalisatiebehoeften. De eventuele ontwikkeling van deze reserve-
zone kan dan van west naar oost gebeuren. Indien de ontwikkeling van deze zone 
als reservegebied niet mogelijk zou blijken als gevolg van planningsinitiatieven van 
provincie of Vlaams Gewest, dient een andere locatie te worden gezocht voor het 
opvangen van herlocalisatiebehoefte. 

Zone Steenweg op Weelde-Lipseinde 
Deze zone die ook juridisch verankerd is op het gewestplan, is goed bereikbaar via 
de Steenweg op Weelde en sluit aan bij Lipseinde. De bestaande zone wordt uitge-
rust voor weekendverblijven en een landschappelijke inpassing, minimum aan de 
rand, is vereist. Ruimte voor herlokalisatie wordt in dit gebied niet voorzien.  

Zone Heibleuken-Pampaweg 
Deze zone met weekendverblijven is temidden van het agrarisch gebied gelegen. 
Een gedeelte is zone-eigen. Binnen de zone komen natuurlijke elementen voor zodat 
het gebied als een stapsteen gezien kan worden. Binnen de zone is geen ruimte voor 
herlokalisatie.  
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Zonevreemde clusters voor weekendverblijven 
De gemeente suggereert aan de hogere overheid om in onderling overleg een oplos-
sing te zoeken voor de zonevreemde clusters van weekendverblijven. Onderzocht 
moet worden of ze ter plaatse worden behouden dan wel uitgedoofd worden. Sug-
gestie is om de clusters in vogelrichtlijngebied uit te doven, deze in andere openruim-
tegebieden verder te onderzoeken, onafhankelijk van het feit of ze in kwetsbaar ge-
bied gelegen zijn of niet. Voor de clusters die uitgedoofd worden kan een herlokalisa-
tie voorgesteld worden naar de zone Wortelbaan. Permanente bewoning is in geen 
enkele van deze clusters toegelaten.  
In geval van een mogelijke herbestemming van deze zonevreemde verblijfsrecreatie 
naar zone-eigen verblijfsrecreatie, kunnen de kosten niet ten laste van de gemeente 
worden gelegd (infrastructuurwerken – inrichting van het gebied – en uiteraard plan-
baten).  

7.2.6 Verwevingsgebieden met bos, natuur of landbouw 

Verwevingsgebieden liggen in het raakvlak tussen twee of meerdere structuren (bij-
voorbeeld agrarische structuur en toeristisch-recreatieve structuur). Beide functies 
zijn in dat geval nevengeschikt. 
Verwevingsgebieden worden aangeduid waar de actuele behoefte of de mogelijkheid 
bestaat om functies natuur/bos/landbouw en recreatie met elkaar te voorzoenen voor 
zover de ruimtelijke, landschappelijke, agrarische en natuurlijke eigenschappen van 
de omgeving dit toelaten. De feitelijke invulling van de recreatiemogelijkheden kan 
sterk verschillen van gebied tot gebied. 
Volgende verwevingsgebieden worden aangeduid binnen de toeristisch recreatieve 
structuur in Merksplas: 
– Caron’s Hofke 

Caron’s Hofke 
Caron’s Hofke is een wandelpark – recreatiezone, gelegen tussen de Mark en de 
kern van Merksplas. In het gebied is er momenteel plaats voor vijvers, wandelwegen, 
een speelbos en een lokaal voor de heemkundige kring. Gezien zijn ligging op het 
scharnierpunt tussen verschillende ruimtelijke structuren, wordt het gebied aangeduid 
als verweving recreatie – natuur/parkzone. Dit impliceert dat er in het gebied een 
nevenschikking bestaat tussen beide functies en dat er over gewaakt moet worden 
dat er geen overrecreatie optreedt. Preciezere zonering van functies en concrete 
maatregelen voor de inrichting van het gebied moeten uitgewerkt worden in een 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Dingen die opgenomen kunnen worden zijn o.a. strikte 

afbakening van het speelbos, aanduiden van wandelwegen om de meest kwetsbare 
zones heen, aanleggen van stroken met natuurlijke oevers langs de vijvers, beper-
ken van verhardingen en dit enkel in doorlatende en natuurlijke materialen. Ook 
nieuwe, harde infrastructuur is niet aangewezen.  

7.2.7 Netwerk 

Een groot aantal routes, voornamelijk fietsroutes, doorkruist het hele grondgebied 
van de gemeente Merksplas. Wandelroutes zijn eerder lokaal uitgewerkt. Om tot een 
evenwichtig aanbod te komen dienen deze routes op elkaar afgestemd te worden via 
een netwerkprincipe.  

Recreatief medegebruik 
Recreatief medegebruik dient plaats te vinden met respect voor de hoofdfunctie van 
een gebied of infrastructuur. Het recreatief medegebruik mag de hoofdfunctie niet 
hinderen in de activiteiten. In de mate van het mogelijke dient gestreefd te worden 
naar een gepaste inplanting en kwaliteitsverbetering. 

Rustpunten ondersteunen de recreatieve routes 
Netwerken maken in hoofdzaak gebruik van bestaande infrastructuur als landbouw-
wegen en dergelijke. Andere infrastructuur wordt tot een minimum beperkt. Indien 
een functionele relatie zou bestaan met de recreatieve routes van een netwerk zou 
horeca in de open ruimte toegelaten kunnen worden. Zulke zaken ondersteunen de 
attractiviteit van de routes en garanderen de mogelijkheid tot rust en ontspanning. 
Een planologische toetsing moet aantonen of de horecazaken de ruimtelijke draag-
kracht van hun omgeving niet overschrijden. Zowel de functionele binding als de 
toetsing aan de ruimtelijke draagkracht moet worden onderzocht. Verder moeten 
deze gebouwen zich richten naar het kader voor zonevreemde gebouwen. 
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7.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur 

Vastleggen knooppunten voor sportinfrastructuur 
– Tegelijk met het opmaken van een RUP voor zonevreemde infrastructuren, kan 

de gemeente overgaan tot de precieze afbakening van de knooppunten voor 
sportinfrastructuur (gemeentelijk sportcentrum Hofeinde – Caron’s Hofke en ge-
meentelijke manege). De uitbreiding met 2 ha aan Caron’s Hofke wordt voorzien.  

Kanalisatie van recreatie 
– De gemeente kan inrichtingsvoorstellen en –principes uitwerken voor de toeris-

tisch-recreatieve aandachtsgebieden en deze ondersteunen en verdedigen bij 
opmaak van plannen door andere instanties (TPA, Provincie Antwerpen, VLM, 
…). 

– De gemeente kan in het RUP voor de zonevreemde woningen de mogelijkheid 
opnemen van functiewijziging van bestaande gebouwen naar horeca, mits de 
koppeling aan een recreatief netwerk van routes en de draagkracht van de om-
geving gerespecteerd wordt.  

Gebiedsgerichte verweving met recreatie 
– De gemeente kan in een RUP een aangepaste bestemming en inrichtingsprinci-

pes vastleggen of laten vastleggen voor de gebieden met verweving bos/natuur 
en recreatie.  

Bundeling en ordening van weekendverblijven 
– De gemeente vraagt aan de hogere overheden op korte termijn duidelijkheid te 

scheppen aangaande oplossingen voor de problematiek van de weekendverblij-
ven en te starten met de planningsinitiatieven.  

– De gemeente vraagt aan de hogere overheden rekening te houden met de ge-
meentelijke visie op de weekendverblijven en de huidige zones voor verblijfsre-
creatie bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor clusters van 
weekendverblijven.  

Uitwerken van kernverweving 
– Voor de kern van Merksplas kan een RUP opgemaakt worden waarin, naast de 

woningprogrammatie, voorschriften worden opgenomen inzake functionele ver-

weving (handel, bedrijvigheid, recreatie,…). Ook socioculturele infrastructuur, 
speelruimten, jeugdinfrastructuur en dergelijke kunnen daarin worden vastgelegd.  

Strategisch project kolonie (suggestie) 
– Het gebied van de kolonie in Merksplas bundelt een groot aantal functies. Met 

betrekking tot recreatie is het gebied geschikt voor recreatief medegebruik. Van 
de bestaande leegstaande gebouwen kan recreatief hergebruik worden onder-
zocht. Om een afstemming te vinden met de andere aanwezige functies, zal een 
ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld worden in overleg met de hogere overheden. 
Voorbereidende studies en aanzetten tot invulling met nieuwe functies kan in een 
strategisch project door de gemeente uitgevoerd worden. 

Herbestemmen van niet ingevulde recreatiegebieden volgens het gewestplan 
– De gemeente kan in een RUP de herbestemming van niet ingevulde recreatiege-

bieden naar een openruimtefunctie vastleggen. Voorbeelden zijn het gebied van 
Camping De Laree (bijvoorbeeld natuurverweving) en de verspreid liggende zo-
nes voor dagrecreatie in agrarisch gebied. Bij opmaak van een RUP dient een 
gedetailleerde afweging gemaakt onder meer in functie van praktische haalbaar-
heid (planschade…) en precieze bestemming. De nieuwe bestemming mag geen 
hypotheek leggen op het omgevende agrarische gebied door afstandsregels 
e.a… 
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8 Visie op andere functies (o.a. gemeen-
schapsvoorzieningen, ontginningsgebieden 
en milieubedrijvigheid) 

Andere functies zijn als deelstructuur niet structuurbepalend binnen de gemeente 
Merksplas. Deze worden hier kort aangegeven. Het betreft gemeenschapsvoorzie-
ningen, ontginningsgebieden en milieubedrijvigheid.  
Gemeenschapsvoorzieningen zijn reeds deels vervat in de visie op de deelruimten. 
Toch worden ze hier kort opgesomd. Een aantal van deze functies zijn overigens 
kleinschalig en ingebed in het woonweefsel zodat ze niet afzonderlijk opgenomen 
dienen te worden in een GRS. Dit kan later in een uitvoeringsplan.  
Aangezien de ontginningsgebieden toch een ruimtelijke impact hebben, wordt de 
visie van de gemeente ter suggestie aan de hogere overheid meegegeven. Ook wat 
betreft de milieubedrijfssite wordt een visie uitgewerkt.  
Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de verschillende voorzieningen in 
Merksplas. Aangezien de kolonie een speciale plaats inneemt in de gemeente en dat 
door de afschaffing van de wet van 1891 (beteugeling van de bedelarij en de landlo-
perij) in 1993 de bestemming van het gebied achterhaald is, wordt dit gebied kort 
besproken. De meer uitgebreide beschrijving kan teruggevonden worden in de visie 
op de deelruimte kolonie.  

8.1 Algemene gemeenschapsvoorzieningen 

Het aanbod aan gemeenschaps- en nutsvoorzieningen dient zowel kwantitatief als 
kwalitatief afgestemd te worden op de lokale behoeften en dit op het niveau van de 
gemeente.  
Volgende algemene richtlijn voor gemeenschapsvoorzieningen wordt vooropgesteld:  
– De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden 

geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte 
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de 
kern.  

– Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moet 
de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang de 
structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten.  

De gemeente ondersteunt hiermee de richtlijnen van het RSV.  

Verder worden de zones voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens 
het gewestplan behouden voor de vestiging van gemeenschapsvoorzieningen.  
Volgende types gemeenschaps- en nutsvoorzieningen met specifieke ontwikkelings-
perspectieven zijn relevant voor Merksplas: 

Gemeentehuis  
Zowel de ligging in het centrum van Merksplas als de uitrusting van het gemeente-
huis voldoet aan hoger gestelde criteria en de behoeften. Ook het OCMW is hierin 
gevestigd.  

Politie 
De wijkpost Merksplas van de Politie Noorderkempen (Hoogstraten – Rijkevorsel – 
Merksplas) is gelegen aan de Markt binnen de kern van Merksplas.  

Gemeentelijke werkplaatsen en containerpark 
De gemeentelijke werkplaatsen van Merksplas liggen op het lokaal bedrijventerrein 
Veldenberg. Aansluitend bij deze locatie is ook een tijdelijke opslagplaats voor grond 
gelegen die voldoende groot is.  
Het containerpark ligt in het zuiden van de gemeente, aansluitend bij de milieube-
drijfssite van IOK. Dit containerpark is van regionaal belang en heeft nood aan uit-
breiding. Deze uitbreiding kan in noordelijke richting voorzien worden.  

Brandweer 
De brandweer is gelegen aan de Steenweg op Weelde. Een goede bereikbaarheid is 
een aandachtspunt voor deze locatie.  

Culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen 
De meeste culturele voorzieningen zijn ingebed binnen of sluiten onmiddellijk aan op 
de woonkern. Nieuwe voorzieningen dienen ook zo veel mogelijk binnen de kernen 
voorzien te worden. Voor het nieuwe gemeenschapscentrum is dit alvast zo: dit wordt 
op de Markt gebouwd.  

Onderwijsinstellingen 
De gemeente Merksplas kent een drietal scholen (kleuter- en lager onderwijs). De 
scholen zijn ingebed in de woonkern. Betreffende ontwikkelingsperspectieven zijn 
vooral bereikbaarheid en veiligheid van de schoolomgevingen aandachtspunten.  
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Begraafplaatsen 
De begraafplaats binnen de gemeente voldoet voorlopig aan de behoefte.  

Domein Zwart Goor 
Op het domein Zwart Goor (27,1 ha) bevinden er zich naast het dienstverleningscen-
trum ’t Zwart Goor eveneens een aantal landbouwgebruikspercelen. Landschappelijk 
is het gebied waardevol door de aanwezigheid van bomenrijen en kleine land-
schapselementen. Het dienstverleningscentrum omvat op het terrein Zwart Goor een 
tehuis voor niet-werkenden Ter Heide, een activiteitencentrum ’t Ateljeeke, de boer-
derij Kromvenhoeve en het dagcentrum De Wingerd. Tevens bevindt er zich een 
klooster voor de Zusters van het Convent van Bethlehem. Een gedeelte van deze 
gebouwen is zonevreemd gelegen. Eventuele nieuwe ruimtebehoefte kan binnen de 
zone zelf opgevangen worden waarbij de bestaande landbouwgronden niet in gevaar 
komen. Ook het behoud van groene elementen en een landschappelijke inpassing 
zijn aandachtspunten. Uitbreiding naar de omliggende open ruimte kan niet. 

Sociale voorzieningen 
Nieuwe voorzieningen worden (zoals de meeste bestaande) ingebed in het woon-
weefsel. Eventuele uitbreidingsbehoeften van bestaande voorzieningen in de rand 
van de woonkernen of de open ruimte dienen geval per geval afgewogen te worden. 
Aandachtspunten daarbij zijn de schaal van het landschap, toetsing aan het fysisch 
systeem en de structuurbepalende openruimtefuncties.  

Waterzuivering 
Een waterzuiveringsstation vertoont uiteraard een sterke functionele link met de 
ontvangende waterloop en kan daarom ingeplant blijven of worden op plaatsen waar 
in principe infrastructuur maximaal wordt geweerd omwille van de fysische kenmer-
ken van de omgeving (vallei). Hierbij dient echter aandacht besteed aan een maxi-
male (visuele) integratie in de omgeving en dient de schaal aangepast te worden op 
de schaal van de omgeving. Momenteel komt er in de vallei van de Mark, ten westen 
van de Pastorijbrug, een waterzuiveringsstation voor. Deze zone sluit aan bij Caron’s 
Hofke.  

Ruimte voor decentrale energiewinning – ruimte voor windenergie 
Indien de gemeente geconfronteerd wordt met een aanvraag i.v.m. een project wat 
betreft windenergie dienen, ongeacht de gewestplanbestemming, bij de beoordeling 
van het project minstens het naleven van volgende richtlijnen in acht genomen te 
worden:  

– Rekening houden met Windplan Vlaanderen: het resultaat van een technische en 
ruimtelijke analyse naar sites in Vlaanderen die ruimtelijk en technisch econo-
misch in aanmerking komen voor de inplanting van windmolens. 

– Degelijke onderbouwing van het project wat betreft: landschappelijke inpassing, 
inpassing in de leefomgeving, milieueffecten, hinder, veiligheid, plaatsingsconfi-
guraties, milieuvoorwaarden en dergelijke. 

– Toetsing aan omzendbrief m.b.t. windturbines. 

Overige diensten 
Voor de overige diensten zoals bijvoorbeeld de post, gelden de algemene ontwikke-
lingsperspectieven.  

8.2 Het domein van de kolonie 

De grootste zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut is het domein 
van de kolonie. Momenteel echter is deze bestemming voor een groot gedeelte ach-
terhaald. In een RUP zullen de verschillende hoofdfuncties juridisch verankerd wor-
den zodat ze rechtszekerheid hebben. Per hoofdbestemming kunnen specifieke 
voorschriften uitgewerkt worden.  

De verschillende hoofdfuncties werden reeds in de verschillende deelstructuren aan-
gehaald en worden op kaart V1 (deelruimte kolonie) samengevat. Momenteel is het 
niet duidelijk op welk niveau één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen 
worden opgesteld ter vastlegging van deze functies. Indien deze bevoegdheid niet 
gemeentelijk is, geldt ze als suggestie aan de hogere overheid. 

Strategisch project kolonie met een maatschappelijk doel (als suggestie) 
Ter reconversie van het bestaande bedrijventerrein op de kolonie suggereert de 
gemeente aan de hogere overheid om een strategisch project op te starten. Dit stra-
tegisch project omvat een drietal stappen. Bedoeling is om het gebied te herstructu-
reren in het kader van een maatschappelijk doel, met behoud van het algemene 
landschapskarakter aangezien dit beschermd is. De bestaande bedrijven liggen 
immers voor een gedeelte binnen de veiligheidsperimeter rond de gevangenis.  
Randvoorwaarden voor het project zijn het beschermingsbesluit van de kolonie, een 
duurzame architectuur in overeenstemming met de architectuur van de bestaande 
gebouwen, landschappelijke inpassing door groenvoorziening en een beperkte be-
drijfsoppervlakte. Het project dat tot stand kan komen richt zich naar de doelgroep 
van gevangenen en ex-gevangenen die zich via begeleide tewerkstelling opnieuw 
kunnen integreren in de maatschappij.  
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De drie stappen van het strategisch project zijn de volgende: 
– Voorstudie die  

– uiteenzet hoe en welke overheid instaat voor het beheer van de gebouwen 
– weergeeft welke de doelgroep is die binnen het sociaal project zal tewerkge-

steld worden  
– weergeeft welke de doelgroep is van activiteiten die aangetrokken zullen wor-

den 
– een inventaris maakt van de beschikbare gebouwen en terreinen en de staat 

waarin ze verkeren 
– onderzoekt in hoeverre de bestaande cultuurhistorische gebouwen hierin een 

functie krijgen (eventueel ondersteunend) 
– de ontsluiting van het gebied bestudeert  
– de relatie met de bestaande bebouwing aan de Gentse Wijk onderzoekt 
– voorstel doet naar inrichting 
– … 

– Opstellen van een RUP waarin de verschillende bestemmingsvoorschriften wor-
den opgelegd 

– Realisatie van het project kan in samenspraak met regionale partners gebeuren.  

8.3 Ontginningsgebieden 

De gemeente suggereert aan de hogere overheid om de bestaande ontginningsge-
bieden als maximum te behouden. De bestaande uitbreidingszone wenst ze niet te 
weerhouden aangezien de grondgebonden veeteeltsector zeer sterk vertegenwoor-
digd is in dit structureel sterk agrarisch gebied. Daarnaast is ook het landschap een 
aandachtspunt in deze regio. Ook suggereert ze om de huidige gewestplanzonering 
niet verder in te vullen en ze op dit niveau te bevriezen. 
In dit verband kan tevens verwezen worden naar het gemeentelijk advies in het ka-
der van het openbaar onderzoek n.a.v. het ontwerp oppervlaktedelfstoffenplan Klein 
van de kempen, toegevoegd. 

8.4 Milieubedrijvigheid 

De huidige bestemming van de milieubedrijfssite is stortgebied met nabestemming 
bosgebied. In navolging van het structuurplan zal een RUP opgesteld worden om de 
afvalgerelateerde functies op deze plaats structureel te bestendigen. Dit RUP kan 
ook voorzien in een noordelijke uitbreiding met 2,6 ha.  
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VII SYNTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

Kaart R 9 : synthese gewenste ruimtelijke structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur in Merksplas voorziet toekomstige ruimtelijke ont-
wikkelingen in afstemming op het fysisch systeem. Concreet wordt steeds de locatie 
ten opzichte van waterlopen en valleigronden onderzocht, de zogenaamde water-
toets. Deze toetsing resulteert in het maximaal bebouwingsvrij houden van valleien 
en daarnaast in randvoorwaarden inzake bodemgebruik door de aanduiding van 
natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden, natte corridors en streefzones van 
dominant graslandgebruik. Deze afstemming impliceert dat ook de landschappelijke 
structuur aan belang zal toenemen aangezien het bodemgebruik en de draagkracht 
van de omgeving met elkaar in overeenstemming zijn. Bovendien zullen de cultuur-
historische elementen die nog aanwezig zijn in het landschap expliciet erkend wor-
den.  
Naast de landschappelijke structuur zijn de natuurlijke en de agrarische structuur 
structuurbepalend in de open ruimte. De landbouwsector zal in de toekomst een 
belangrijke economische sector blijven en de visie is om deze sector te ondersteu-
nen. Het is de bedoeling om tot een duurzame landbouw te komen waar de nadruk 
ligt op grondgebonden landbouw, zonder evenwel de bestaande grondloze bedrijven 
te verwaarlozen en deze uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dit zal op verschillende 
manieren gebeuren: door op gemeentelijk niveau een zone af te bakenen ter orde-
ning van de tuinbouwbedrijven die op Koekhoven spontaan gegroeid zijn, door het 
aanduiden van bouwvrije zones ter voorkoming van de versnippering van de land-
bouwgebieden, door het aanduiden van aandachtsgebieden open ruimte en door het 
bundelen van aan landbouw gerelateerde activiteiten. Daarnaast kunnen er moge-
lijkheden gecreëerd worden voor hoevetoerisme.  
Wat betreft de natuurlijke structuur kan gesteld worden dat deze kadert binnen de 
visie op macroniveau waarbij de verschillende gebieden onderling verbonden wor-
den. De waterlopen hebben hierin een rol als corridor te vervullen om zwaartepunten 
te verbinden. Zwaartepunten worden in de gemeente gevormd door de Graafsbos-
sen, Het Moer, Nonnenmoer-Bloksgoor, delen van de vallei van de Mark en Heikant. 
Ook op de kolonie komen waardevolle elementen voor, evenals bij het gehucht De 
Hees. Op Zandvenheide wordt gestreefd naar een duurzame oplossing voor zowel 
natuur als landbouw en wordt een verwevingsgebied aangeduid. Ecologische pro-
cessen zoals infiltratie, kwel, veenvorming en winteroverstroming worden gevrijwaard 
en ondersteund.  

In het westen van de gemeente neemt de kolonie een bijzondere positie in de ge-
meente Merksplas in door zowel waardevolle onderdelen van de open ruimte te 
omvatten als cultuurhistorische gebouwen. Voor het toekomstig ruimtegebruik in dit 
gebied kan de gemeente enkel suggesties doen, daar de kolonie een bovenlokale 
functie te vervullen heeft. De gemeentelijke doelstelling is om de relatie tussen de 
kolonie en het dorp te versterken, waarbij tevens de eigenheid van de kolonie be-
waard blijft. Hierbij zal er gezocht worden naar een evenwicht opdat de draagkracht 
niet overschreden wordt. De gemeente wenst het centrale gebied open te stellen, 
maar voor het perifere gebied is rust een aandachtspunt. Het aanleggen van een 
ontsluitingsweg voor Veldenberg over de ringgracht zoals in het gemeentelijk mobili-
teitsplan opgenomen was, vormt op dit moment geen optie meer. Het ontwikkelen 
van een toeristisch knooppunt of een specifiek bedrijventerrein gekoppeld aan de 
functie van gevangenis in het centrum kan mits een aantal randvoorwaarden. Het 
beschermingsbesluit wordt telkens als toetskader gebruikt voor verdere ontwikkelin-
gen. De bestemming van de deelgebieden zal door de provincie gedifferentieerd 
worden al naargelang van de nieuwe functie om zo de juridische zekerheid voor de 
gebruikers of eigenaars te bewerkstelligen.  
Centraal in de gemeente ligt het hoofddorp Merksplas. Binnen de afgelijnde kern 
wordt een kernbeleid gevoerd waarbij er gestreefd wordt naar een dichtheid van 15 
wo/ha. Binnen de kern is er ruimte voor verweefbare activiteiten zoals kleinschalige 
handel en bedrijvigheid, recreatieve voorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen, …. 
Een groot gedeelte van de woonzone wordt ingericht in functie van verblijfsgebied, 
centraal wordt de doorgang van de gewestwegen beter ingericht. Zo wordt de N124 
als lokale weg type 1 getypeerd. Op de overgang met de bebouwde kom worden 
poorten gedefinieerd. Buiten het hoofddorp komt verder een nederzetting voor (De 
Hees) waar het typerend groene karakter behouden blijft. Voor de zonevreemde 
woningen in de gemeente worden gebiedsgerichte woonrechten toegekend.  
Aansluitend bij de kern wordt het lokaal bedrijventerrein Veldenberg behouden. Bin-
nen de gemeente bestaat er echter een behoefte voor een nieuw lokaal bedrijventer-
rein, zowel voor nieuwe bedrijven als voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrij-
ven. Dit zal voorzien worden in het zuiden van de gemeente, ten oosten van de 
Moerstraat, aansluitend op de zone voor milieubedrijvigheid. Deze zone voor milieu-
bedrijvigheid voorziet in de bestendiging van bestaande activiteiten en in een uitbrei-
dingsbehoefte. Voor het ontginningsgebied ten oosten van deze zone suggereert de 
gemeente aan de hogere overheid om de ontginning te beperken tot het huidig ni-
veau. Verder wordt er voor de zonevreemde bedrijven een gebieds- en bedrijfsge-
richte oplossing uitgewerkt in een RUP. 
Tot slot wil de gemeente wat betreft toerisme een belangrijke rol blijven spelen. De 
bos- en natuurcomplexen en landbouwgebieden laten ruimte voor passieve recreatie 
in de vorm van wandel- en fietswegen. Ook hoevetoerisme wordt ondersteund. 
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Daarnaast worden de twee toeristisch-recreatieve knooppunten van provinciaal ni-
veau ondersteund en staat de gemeente achter hun vraag naar meer ruimte. Ook 
komen er verschillende zones met weekendverblijven voor waarvoor de gemeente 
suggereert minimaal de zone-eigen zones te behouden. Voor de zonevreemde clus-
ters van weekendverblijven buiten vogelrichtlijngebied wordt in overleg met de hoge-
re overheid vastgelegd of ze al dan niet behouden blijven.  
Recreatieve voorzieningen voor dagelijkse sportvoorzieningen worden gebundeld in 
knooppunten voor sportinfrastructuur. Deze zijn gelokaliseerd aan Hofeinde, Caron’s 
Hofke en de gemeentelijke manege. In de zones aan Caron’s Hofke en de manege 
wordt een harde aflijning ten opzichte van de open ruimte vooropgesteld. Aan Ca-
ron’s Hofke kan een uitbreiding van 2 ha voorzien worden voor de opvang van de 
huidige gemeentelijke behoefte (noordoostelijke richting).  

Toetsing veiligheid in het kader van de SEVESO II richtlijn 

In Merksplas wordt enkel ruimte voorzien voor lokale bedrijvigheid. Op een lokaal 
bedrijventerrein zijn geen SEVESO II bedrijven toegelaten en in Merksplas bevinden 
zich geen historisch gegroeide risicobedrijven. Op dit vlak zijn geen randvoorwaarden 
te weerhouden voor de ruimtelijke planning.  
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VIII TOETSKADER ZONEVREEMDE INFRA-
STRUCTUUR 

Kaart R 10 : kwetsbaarheidskaart als toetskader voor zonevreemde infrastructuur 

1 Algemene methodiek 

Juridisch is sprake van zonevreemdheid als in een bestemmingszone functies en 
activiteiten plaatsvinden die niet verenigbaar zijn met de voorschriften van deze be-
stemmingszone. Infrastructuur gekoppeld aan deze activiteiten is zonevreemde infra-
structuur. 
Een ruimtelijk structuurplan schept via een gewenste ruimtelijke structuur een kader 
voor de opmaak van nieuwe bestemmings- en inrichtingsplannen. Dit nieuwe kader 
zal aanleiding geven tot wijzigingen of verfijningen van de huidige voorschriften. In 
die zin is het mogelijk dat infrastructuur die op dit moment juridisch zonevreemd is, 
niet langer onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, of omgekeerd. In 
dit verband zou men kunnen spreken van “planologische zonevreemdheid” als te-
genhanger van de juridische zonevreemdheid. 
De afweging van zonevreemde infrastructuur zal daarom niet enkel onderhevig zijn 
aan een juridische toetsing maar zal ook moeten getoetst worden aan de gewenste 
ruimtelijke structuur. In een aantal gevallen kan het ook aangewezen zijn om be-
staande infrastructuur die niet juridisch zonevreemd is maar mogelijk wel onverenig-
baar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een verenigbaarheidstoetsing te 
onderwerpen. 

Draagkracht van omgeving versus dynamiek van de activiteit 
De verenigbaarheidstoets moet leiden tot specifieke ontwikkelingsperspectieven per 
infrastructuur. De basis voor de verenigbaarheidstoets van zonevreemde infrastruc-
tuur is de planologische toets. Dit is de confrontatie van de dynamiek van de infra-
structuur en de eraan verbonden activiteiten versus de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving (gewenste structuur). Beide aspecten moeten samen bekeken worden 
omdat een activiteit in functie van de aard van de omgeving in het ene gebied als 
hoogdynamisch en in het andere als laagdynamisch moet beschouwd worden. Een 
individuele afweging in een diepgaand onderzoek is hiervoor aangewezen.  
De planologische toets maakt in eerste instantie abstractie van de huidige juridische 
toestand. De juridische toestand behelst de bestemming volgens plan van aanleg 
van de zone waarin de infrastructuur gelegen is en de vergunningtoestand. De juridi-

sche toets kan wel teruggekoppeld worden voor het bijsturen van de ontwikkelings-
perspectieven die volgen uit de eerste stap. Een eventuele bijkomende laatste stap 
in een beleidsmatige afweging naast de strikt ruimtelijke afweging is de evaluatie 
t.o.v. sociale en/of economische aspecten. Hierin komen onder meer (cul-
tuur)historische en sociaal maatschappelijke binding aan bod. 

Figuur 12  verenigbaarheidstoets zonevreemde infrastructuur,  schematisch 
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Gewenste ruimtelijke structuur als referentiekader voor de toetsing 
Zolang de gewenste structuur via functies en bestemmingen niet hard vastgelegd is 
via RUP’s, is de verenigbaarheidstoets mogelijk maar kan de dubbele toetsing aan-
leiding geven tot dubbelzinnigheid als huidige bestemming en gewenste structuur 
niet overeenkomen. Een eenduidige toetsing is pas mogelijk nadat ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen de gewenste ruimtelijke structuur hard vastleggen via bestemmingen 
met specifieke voorschriften en duidelijke grenzen. 
Daarna kan via thematische (sectorale) ruimtelijke uitvoeringsplannen per deelsector 
en individueel de zonevreemde infrastructuur aan een verenigbaarheidstoets onder-
worpen worden. Deze thematische aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijk-
aardige” infrastructuur gelijktijdig wordt aangepakt. Volgende deelsectoren kunnen 
daarbij onderscheiden worden: 
– Zonevreemde woningen 
– Zonevreemde handel en bedrijvigheid 
– Zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur 
Voor elk van deze deelsectoren zal een afweging gemaakt worden. Voor zone-
vreemde woningen ligt het afwegingskader grotendeels vast via decretale bepalin-
gen. 

Specifieke ontwikkelingsperspectieven per klasse 
De verenigbaarheidstoets resulteert in een aantal klassen waarvoor specifieke ont-
wikkelingsperspectieven gelden, die als basis moeten dienen bij het beoordelen van 
vergunningsaanvragen. 
Hoewel het aantal klassen en de ontwikkelingsperspectieven per klasse sectoraal 
verruimd of verfijnd kunnen worden, kan volgende onderverdeling als algemene 
leidraad gelden (gebaseerd op de IOK - methodiek van het sectoraal BPA zone-
vreemde bedrijven). 

Klasse 0: Verdwijnen 
Een dergelijke verregaand ontwikkelingsperspectief impliceert dat de toetsing nega-
tief is over de ganse lijn: 
– De planologische toets is negatief. de infrastructuur en gerelateerde activiteiten 

zijn onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan 
legt een hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het 
betreft meestal kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht (cfr. de definitie 
van kwetsbaar gebied: zie verder) 

– De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in 
deze klasse evenwel nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde van 
een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting 
of schadeloosstelling. 

– In de afweging brengt de socio-economische toets onvoldoende argumentatie om 
tot een minder strenge klasse over te gaan. 

In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisa-
tieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is. 

Klasse 1: uitdoving met nabestemming 
Deze categorie heeft betrekking op infrastructuur die: 
– Hetzij onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) maar waar enerzijds de socio-

economische afweging een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun acht (bijvoor-
beeld vanuit de historische context) en waar anderzijds het opleggen van beper-
kende voorschriften niet kan leiden tot verenigbaarheid; 

– Hetzij activiteiten die samenhangen met een specifieke locale en eventueel tijds-
gebonden behoefte en die precies om die reden op die plaats aanvaardbaar zijn. 
Wanneer de maatschappelijke behoefte verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van 
de infrastructuur en verdient een nieuwe bestemming de voorkeur. 

Klasse 2: bevriezing 
Tot deze categorie behoren de infrastructuur en activiteiten waarbij de grens van 
verenigbaarheid bereikt of (licht) overschreden is. 
– Klasse 2a: bevriezing met beperkingen t.o.v. de bestaande toestand 

De grens van verenigbaarheid is licht overschreden maar mits bijsturing van de 
activiteiten in functie van een aantal beperkende voorschriften, kan de onverenig-
baarheid binnen aanvaardbare grenzen gehouden worden. 

– Klasse 2b: bevriezing conform de bestaande toestand 
De grens van verenigbaarheid is bereikt of licht overschreden, maar de socio-
economische afweging maakt een strenger ontwikkelingsperspectief weinig aan-
vaardbaar. Dit is van toepassing in gevallen waar het opleggen van beperkende 
voorschriften cfr. klasse 2a geen reële toekomstperspectieven kan garanderen en 
dus de facto tot verdwijning zou lijden. 
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Klasse 3: behoud met beperkte mogelijkheid tot uitbreiding 

Dit is de categorie waarbij zich een gunstige evaluatie van de verenigbaarheidstoets 
voordoet. De infrastructuur en gerelateerde activiteit brengen geen belangrijke dy-
namiek teweeg gelet op de specifieke kenmerken van de omgeving. De draagkracht 
van de omgeving is nog niet bereikt zodat een (beperkte) uitbreiding nog mogelijk is. 

Klasse 4: behoud met mogelijkheid tot ruime uitbreiding 
Tot deze categorie behoort de infrastructuur waarvan de activiteiten de draagkracht 
van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen gaat het om 
een gebied waar reeds een sterke dynamiek aanwezig is. De mogelijkheid tot uitbrei-
den van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdragen tot een goede ruimtelijke 
ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare gebieden kan verlaagd wor-
den.  

Kwetsbare gebieden 
Gebieden die vanuit hun intrinsieke aard een beperkte draagkracht vertonen ten 
opzichte van de meeste infrastructuur en activiteiten, zouden kunnen aangeduid 
worden als kwetsbare gebieden. Dit betekent echter niet dat voor kwetsbare gebie-
den algemeen geldende ontwikkelingsperspectieven kunnen gegeven worden voor 
elke vorm van zonevreemdheid. Voor infrastructuur die vrij homogeen is in haar 
dynamiek ongeacht het individuele geval (bijvoorbeeld ééngezinswoningen) kan dit 
wel en is een a priori gebiedsgerichte koppeling van de klassen in principe mogelijk. 
De kwetsbaarheid van een gebied heeft zowel betrekking op fysisch, biologisch vlak, 
als milieutechnisch vlak (waarbij bijvoorbeeld de problematiek rond afvalwaterzuive-
ring een rol kan spelen). Eveneens bepalende factoren zijn de afstand tot het woon-
gebied o.w.v. mobiliteit, nutsvoorzieningen en dergelijke en de aspecten inzake 
brandveiligheid. Weekendverblijven gelegen in kwetsbare gebieden moeten in die zin 
beschouwd worden als hoogdynamische infrastructuur. 
Verder bouwend op de definitie zoals decretaal bepaald, worden kwetsbare gebieden 
als volgt gedefinieerd: 
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de natuurlijke 

structuur. 
– Gebieden met hoofdfunctie natuur volgens het gewestplan (in afwachting van 

definitieve afbakeningen in RUP ‘s): natuurgebied, natuurgebied met weten-
schappelijke waarde of reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met weten-
schappelijke waarde. 

– GEN of GENO (VEN, hoofdfunctie natuur cfr. gewestelijk RUP) 
– Natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr. gemeentelijk RUP) 

– Kwetsbaar op basis van het fysisch systeem: 
– winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen (NOG) en 

brondepressies 
– risicozones voor overstroming 

– Speciale beschermingszone volgens de habitatrichtlijn of volgens de vogelricht-
lijn. 

Landschappelijk waardevolle gebieden 
Landschappelijk waardevolle gebieden kunnen randvoorwaarden opleggen aan de 
functies die erin voorkomen. Tot deze categorie behoren volgende gebieden: 
– beschermde landschappen 
– gave landschappen of gebieden met elementen van gaaf landschap, waarbij het 

homogene onbebouwde karakter een structuurbepalende component is 
Ook in deze gebieden kunnen geen algemeen geldende ontwikkelingsperspectieven 
voor elke vorm van zonevreemde infrastructuur gegeven worden, maar zullen deze 
perspectieven variëren. Randvoorwaarden die in deze gebieden gelden hebben te 
maken met de landschappelijke inpasbaarheid van de infrastructuur binnen de om-
geving. Specifieke randvoorwaarden moeten in een RUP worden vastgelegd. 

Aandacht voor merkwaardige gebouwen 
Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, bescherm-
de monumenten en bouwkundig erfgoed uit de inventarissen van Monumenten en 
Landschappen worden aangeduid in een RUP. Voor deze groep van gebouwen 
gelden afwijkende ontwikkelingsperspectieven, met het behoud van de erfgoedwaar-
de als uitgangspunt. Dit betekent dat ook in kwetsbare gebieden in principe ruimere 
ontwikkelingsperspectieven gelden (verbouwen, uitbreiden) in zoverre de erfgoed-
waarde hierdoor niet geschaad wordt. Een functiewijziging van deze gebouwen is 
mogelijk indien de verderzetting van de oorspronkelijke functie onmogelijk blijkt of 
een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen. De verbou-
wingen en de functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het architectonische 
karakter van het gebouw ongeschonden laten of versterken. Bovendien moet de 
nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving en mag het de draagkracht van het 
ruimtelijk geheel niet overschrijden. 
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2 Sectorale uitwerking: zonevreemde woningen 

2.1 Toepassingsgebied 

Het basisprincipe dat de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke 
ordening wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verde-
re detaillering / nuancering zal gebeuren in een RUP conform onderstaande ontwik-
kelingsperspectieven als basis voor de ruimtelijke afweging. 

2.2 Ontwikkelingsperspectieven 

Geen nieuwe, bijkomende woningen in de open ruimte 
Een verdere toename van de bebouwing in de open ruimte moet niet worden gesti-
muleerd. Nieuwe woningen kunnen er dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij ze in 
overeenstemming zijn met de (gewenste) hoofdfunctie van het gebied (b.v. een wo-
ning gekoppeld aan een landbouwbedrijf in een gebied met een agrarische hoofd-
functie). Dit wil echter ook zeggen dat het aantal woongelegenheden binnen de be-
staande woningen steeds wordt beperkt tot één. 

Woningen die aansluiten op de kern = omvorming tot woonzone 
Behoorlijk vergunde woningen die direct aansluiten op de kernbebouwing kunnen 
worden omgevormd tot woonzone voor zover ze geen nadelige beperkingen inzake 
afstands- en andere milieuwetgevingsregels met zich meebrengen ten aanzien van 
de structuurbepalende hoofdfuncties (b.v. landbouw) van de omgeving. Het betreft 
hier voornamelijk gewestplanverfijningen. Tijdens de opmaak van de gewestplannen 
werden deze woningen als het ware ‘over het hoofd gezien’. De woningen kunnen 
verbouwd, uitgebreid of herbouwd worden conform de plaatselijke toestand of de 
stedenbouwkundige voorschriften die geldig zijn op het ruimtelijk geheel waar deze 
woningen deel van uitmaken. Aangezien de woningen tot het woongebied zullen 
behoren, is omvorming tot meergezinswoning in principe mogelijk. 

Woningen die aan de kern gelegen zijn maar een structurele begrenzing van de kern 
tegenwerken worden niet meegenomen in de woonzone (b.v. één geïsoleerde wo-
ning aan de overkant van een weg waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet 
tussen de kern en de open ruimte). 

Woningen in open ruimte of bedrijventerreinen, niet in kwetsbaar gebied = 
woonfunctie toelaten, hoofdfunctie behouden 
Ten tijde van het gewestplan werden heel wat woningen (hoewel ze vergund waren 
en nog steeds vergund zijn) ingekleurd bij de agrarische gebieden en KMO gebie-
den. Binnen deze gebieden wordt gestreefd naar een versterking van de betreffende 
functies, maar de bestaande woningen hebben niet echt een storende impact op 
deze gebieden. Vanuit planologisch standpunt is het echter niet onzinnig om de 
hoofdfunctie (landbouw, bedrijvigheid) te laten bestaan voor deze woningen. Momen-
teel zal deze hoofdfunctie niet worden gekoppeld aan de woningen (het mestdecreet 
voorziet b.v. geen toename van bijkomende agrarische bedrijven met mestproductie 
in gemeenten met een hoge mestdruk) maar het is mogelijk dat dit in de toekomst 
wel zo kan zijn (schaalverkleining landbouw, woningen op bedrijvenzones invullen 
met bedrijfs- of conciërgefunctie).  
Voor deze woningen kan de woonfunctie worden toegelaten, de hoofdfunctie van het 
gebied blijft echter behouden zodat de eigenheid van de gebieden niet wordt gehypo-
thekeerd. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid en/of herbouwd worden. De 
volumes voor uitbreiding en herbouwen (1000 m³), zijn maximaal en mogen in princi-
pe niet verhoogd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is immers niet aange-
wezen om de open ruimte in te vullen met grote residentiële villa’s. Bovendien moet 
er op worden toegezien dat landbouwgronden niet ‘vertuinen’, ook een verdere in-
name van landbouwgronden kan de eigenheid van de gebieden hypothekeren. Er 
moeten dus niet alleen maximale bouwvolumes worden opgelegd, ook op de inname 
van tuinen moet een grens worden vastgesteld. 

Woningen in kwetsbare gebieden = instandhouden, verbouwen binnen be-
staand volume 
In zogenaamde kwetsbare gebieden gelden de strengste (meest beperkende) ont-
wikkelingsmogelijkheden. De kwetsbaarheid van een gebied is afhankelijk van de 
ligging in de gewenste ruimtelijke structuur van Merksplas (en niet op basis van ge-
westplanzonering). Gebieden kunnen als kwetsbaar gebied worden aangeduid vol-
gens hoger vermelde criteria.  

Voor woningen in deze kwetsbare gebieden kunnen onderhouds- of instandhou-
dingswerken worden toegelaten inclusief de vervanging van dragende elementen. 
Ook verbouwingen binnen het bestaande volume zijn toegestaan. In geval deze 
woningen volledig vernield worden door overmacht (blikseminslag, brand, etc.), kan 
geen heropbouw worden toegestaan (met uitzondering van verwevingsgebieden). De 
eigenaar kan in dit geval aanspraak maken op een schadevergoeding. In geval de 
woningen gelegen zijn in kwetsbaar gebied van bovenlokaal belang zal de hogere 
overheid nadere regels en randvoorwaarden vastleggen. 
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Verfijning op basis van een individuele juridische en socio-economische toet-
sing 
Na de ruimtelijk toets dient een individuele toetsing te gebeuren op basis van een 
gedetailleerde juridische en socio-economische analyse, wat – mits grondige motive-
ring - kan leiden tot een versoepeling (of verstrenging) van de ontwikkelingsperspec-
tieven. Elementen die hierbij onder meer aan bod kunnen komen zijn: vergunnings-
toestand, administratieve handelingen van de gemeente in het verleden, vonnissen, 
historiek van het gebouw, ... De toetsing dient individueel te gebeuren in een RUP; 
omwille van de specificiteit worden in het GRS hierover geen veralgemenende uit-
spraken opgenomen. 

2.3 Gebiedsgerichte vertaling 

Voor Merksplas werden de zonevreemde woningen op basis van de kadscankaarten 
voorlopig aangeduid.  

Tabel 40: zeer voorlopige weergave van de zonevreemde woningen naar aantal 
en ontwikkelingsperspectieven in de gemeente Merksplas 

Ontwikkelingsperspectief Aantal zone-
vreemde wonin-
gen 

Procentuele 
verdeling 

Omvorming tot woonzone (voor zover verdere 
ontwikkeling WUG niet in gedrang komt) 

32 8,4% 

Verbouwen, uitbreiden, herbouwen (beperkte uit-
breiding) 

242 63,5% 

Instandhouden, verbouwen binnen bestaand volume 10 2,6% 
Verbouwen, uitbreiden, herbouwen conform voor-
schriften beschermingsbesluit 

97 25,5% 

Totaal 381 100% 
Bron: kadscan, overzicht verkavelingen, weekendverblijven en landbouwbedrijven 

3 Sectorale uitwerking: zonevreemde handel en 
bedrijvigheid 

3.1 Toepassingsgebied 

In een RUP kunnen alle bedrijven aan bod komen; het toepassingsgebied is dus 
ruimer dan wat op dit moment conform omzendbrief 97/01 gekend is als zonevreem-
de bedrijvigheid. Het betreft hier een ganse waaier aan bedrijfsactiviteiten, dus inclu-
sief handel, para-agrarische activiteiten,… die mogelijk niet verenigbaar zijn met de 
omgeving. Naast economische activiteiten in de open ruimte komen dus ook han-
dels- en bedrijfsactiviteiten in aanmerking die niet of moeilijk verweefbaar zijn in de 
woonzone. Ook de niet (behoorlijk) vergunde bedrijven worden mee getoetst. Deze 
toets doet echter geen afbreuk aan de eventuele rechtsgang die onafhankelijk zijn 
weg moet vinden.  
De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke 
ordening wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verde-
re detaillering zal gebeuren in een RUP. In een gemeentelijk RUP kunnen ook de 
niet (volledig) vergunde handel en bedrijvigheid aan een verenigbaarheidstoets on-
derworpen worden, in dit geval de planologische toets in vier stappen genoemd. 
Deze toetsing kan analoog uitgevoerd worden.  

3.2 Ontwikkelingsperspectieven 

Aan de hoofdzakelijk vergunde, niet verkrotte zonevreemde gebouwen (waaronder 
bedrijven) in niet-kwetsbare gebieden mogen onderhouds- en instandhoudingswer-
ken worden uitgevoerd. Er mag ook verbouwd worden binnen het bestaande bouw-
volume en op sommige plaatsen zelfs herbouwd en beperkt uitgebreid worden. Om 
dit toe te laten, moet het gebouw echter voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook in 
de kwetsbare gebieden kunnen onderhouds- en instandhoudingswerken worden 
uitgevoerd. Verbouwen is ook mogelijk, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. 
Uitbreiden en herbouwen kunnen enkel op basis van een positief planologisch attest 
of op basis van een goedgekeurd BPA/RUP zonevreemde bedrijven. 
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3.3 Gebiedsgerichte vertaling 

Tabel 41: eerste voorlopige weergave van de zonevreemde bedrijven binnen de 
gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Merksplas 

Beleidscategorie  Aantal zone-
vreemde bedrijven 

Procentuele 
verdeling 

Gebieden agrarische structuur 34 77,2% 
Gaaf landschap 7 15,9% 
Rand hoofddorp 3 6,9% 
Totaal 44 100% 
Bron: kadscan, gemeentelijke gegevens 

3.4 Planologische toetsing in vier stappen 

De gehanteerde methodiek, een planologische toetsing in vier stappen, kan gehan-
teerd worden als basis. De methodiek laat naast de gebiedsgerichte toetsing van 
bestaande (zonevreemde) economische activiteiten eveneens de gebiedsgerichte 
afweging van de toelaatbaarheid van nieuwe handel en bedrijvigheid toe. Het is dus 
de bedoeling om de bestaanbaarheid van bestaande economische activiteiten en de 
toelaatbaarheid van nieuwe vestigingen na te gaan volgens dezelfde methodiek. De 
planologische toets gebeurt steeds ten opzichte van de gewenste structuren, dus 
binnen de beleidsvisie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Bij de planologische toetsing wordt zowel uitgegaan van de ruimtelijke impact van de 
economische activiteit in casu als van de ruimtelijke kenmerken van de omgeving. 
Beide karakteristieken worden ten opzichte van elkaar afgewogen. Uit deze evaluatie 
kan de mate van (on)verenigbaarheid van de economische activiteit met de omge-
ving worden nagegaan. Bijkomend wordt rekening gehouden met juridische, sociale 
en/of economische elementen.  
Concreet wordt een vierstappenmethode aangereikt om de verenigbaarheid van 
economische activiteiten met de omgeving na te gaan, hetzij in een RUP zone-
vreemde handel en bedrijvigheid, hetzij als toetskader bij een vergunningsaanvraag 
Dit is eveneens de methode die wordt toegepast bij het opmaken van een sectoraal 
BPA/RUP zonevreemde bedrijven. 
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Figuur 13 : Vierstappenmethode voor de planologische toetsing en classificatie van economische activiteiten 
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3.4.1 Vierstappenmethode 

In de eerste stap is de omgeving zélf het uitgangspunt: hiervoor wordt vooral inge-
zoomd op de gebiedsgerichte visie op de omgeving waarin de desbetreffende eco-
nomische activiteit gesitueerd is en wordt de kwetsbaarheid van het gebied of de 
ruimtelijke draagkracht bepaald.  
In de tweede stap wordt de economische activiteit zelf geanalyseerd, met haar im-
pact op de omgeving: dit resulteert in een opdeling in hoog-, matig- of laag- dynami-
sche economische activiteiten. 
In de derde stap worden bedrijf en visie met elkaar geconfronteerd: via de zoge-
naamde ‘classificatiematrix’ wordt een toekomstperspectief bepaald voor de econo-
mische activiteit. 
In de vierde stap worden de niet-ruimtelijke argumenten aangehaald die de voorge-
stelde toekomstige ontwikkeling enigszins kunnen bijsturen mits uitvoerige argumen-
tatie. 

3.4.1.1 Stap I: visie op de omgeving van de economische activiteit 

De omgeving waarin de economische activiteit gesitueerd is en de visie die over dat 
gebied geformuleerd wordt door verschillende beleidsniveaus, vormen het uitgangs-
punt voor de beoordeling van deze economische activiteit. Per economische activiteit 
wordt in de beoordelingsfiche een uitgebreid overzicht gegeven van de visie op de 
deelstructuren op de verschillende planniveaus. De nadruk hierbij ligt weliswaar op 
de gemeentelijke visie op de deelruimte en de deelstructuren, zoals die geformuleerd 
worden in het GRS Merksplas.  
Concreet worden volgende elementen onderzocht: 
– visie van het R.S.V. 
– visie van het R.S.P.A. 
– visie van het G.R.S. - deelruimte en wensstructuren 
– monumenten en landschappen 
– Europese richtlijnen 
– plannen van aanleg - uitvoeringsplannen 
– G.N.O.P. 
– mobiliteitsplan 
– land- en natuurinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen 

– biologische waarderingskaart 

De eerste stap resulteert in een typering van de omgeving waarin de economische 
activiteit zich bevindt als zwart, grijs of wit: 

kwetsbare openruimtegebieden: zwart 
 

minder kwetsbare openruimtegebieden: donkergrijs 
 

woonzones in de open ruimte: 
 

lichtgrijs 

hoofddorp wit 
 

3.4.1.2 Stap II: dynamiserend effect van de economische activiteit 

Uitgangspunt bij de beoordeling of specifieke economische activiteiten gecombineerd 
kunnen worden met de andere functies van het buitengebied, is de ruimtelijke impact 
van een economische activiteit, die voortvloeit uit de aard, het type en de omvang 
van de activiteiten zelf: er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-, matig en 
laagdynamische activiteiten.  
Hoogdynamische economische activiteiten worden gekenmerkt door activiteiten die 
door hun eigenheid een sterke dynamiek en veranderingen teweeg brengen in de 
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische struc-
tuur. In een omgeving met een specifieke bestemming, wordt het ruimtegebruik dus 
in belangrijke mate door de economische activiteit beïnvloed of gewijzigd. Voor deze 
economische activiteiten dienen strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden aange-
houden te worden, om de essentiële kwaliteiten van het buitengebied te garanderen. 
De versnippering van de niet-bebouwde ruimte door bebouwing en economische 
activiteiten wordt zo voorkomen. 
Laagdynamische  economische activiteiten daarentegen betreffen activiteiten die 
door hun eigenheid geen of een eerder beperkte verandering teweeg brengen in de 
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische struc-
tuur. 
Aan de basis voor deze opdeling liggen de gegevens uit de enquête, opmetingsplan-
nen en databanken. Via vier criteria wordt de impact van de activiteit op de omgeving 
nagegaan: ze verwijzen naar ruimtelijke en/of milieuhygiënische componenten van 
verschillende orde. Per deelaspect wordt nagegaan of de bewuste economische 
activiteit een eerder grote of kleine ruimtelijke impact heeft. Uiteindelijk resulteren de 
vier subtotaalscores samen in een totaalscore, die toelaat een opdeling te maken in 
hoog-, matig- of laagdynamische activiteit. 
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Ruimtegebruik van de economische activiteit 

Ruimtebehoefte van de economische activiteit:  
Hoe meer ruimte een economische activiteit nodig heeft voor de activiteit (gebouwen 
en terreinen), des te groter de impact op de omgeving. Hierbij worden zowel de be-
staande toestand als de gewenste uitbreiding bekeken en beoordeeld volgens een 
voorgestelde categorisering. Wat de economische activiteitsgebouwen betreft, wordt 
er vergeleken met andere bebouwing in de directe omgeving. Ook voor de terreinen 
worden bekeken: het uitzwermen van de economische activiteit over de ruimte wordt 
nagegaan a.d.h.v. de totale door de bedrijvigheid benutte terreinoppervlakte (excl. 
braakliggende gronden, woningen, …) en a.d.h.v. een toetsing aan de gemiddelde 
perceelsgrootte in de directe omgeving. 

Aard van het ruimtegebruik: 
Bepaalde types van activiteiten hebben een grotere impact op de omgeving dan 
andere, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types: opslag, verwerking 
en productie. Opslag is veel minder dynamiserend dan verwerking, terwijl productie 
meestal juist zeer dynamiserend werkt. Verder wordt nagegaan of er een verweving 
van functies is binnen de economische activiteit: indien de economische activiteits-
functie met een woonfunctie verweven is (vb. directiewoning), wordt dit als positief 
beoordeeld cfr. doelstelling RSV. Bovendien kan deze vermenging een meer aan-
vaardbare ruimtelijke inpassing in de sociaal-ruimtelijke context bevorderen.  

Omkeerbaarheid van het ruimtegebruik:  
Is de bestaande infrastructuur van de economische activiteit bij eventuele stopzetting 
van de activiteit nog bruikbaar voor een andere (niet-) activiteit of niet? Wat zijn de 
toekomstverwachtingen voor het gebouw en het perceel? De mate van polyvalentie/ 
herbruikbaarheid van de aanwezige gebouwen. Is er concreet gevaar voor reeds 
aanwezige bodemverontreiniging? 

Uiterlijke verschijningsvorm van de economische activiteit 

Schaal en compactheid:  
De ruimtelijke impact van het gebouw kan afgeleid worden door het volume, het 
aantal bouwlagen en de totale bouwhoogte te gaan vergelijken met de directe omge-
ving (straal +/- 250m). 

Inplanting hoofdgebouw:  
De plaats van het gebouw op het terrein en de afstand t.o.v. de perceelsgrens van de 
dichtstbijgelegen buren wordt onderzocht. 

Fysische toestand en materiaalgebruik gebouwen:  
Degelijk onderhoud en een aangepaste materiaalkeuze van de gebouwen dragen bij 
tot een meer aanvaardbare inpassing in de omgeving. 

Groene buffers:  
Hagen, bomen, struiken, aarden wallen onttrekken een groot deel van het gebouw 
aan het zicht en worden goed onderhouden, ze dragen bij tot een goede inpassing 
van de economische activiteitsbebouwing in de omgeving. Bedrijven die hieraan zorg 
besteden dienen beloond te worden voor hun inspanningen. 

Generatie van verkeers- en vervoersstromen 

Grootte en aard eigen wagenpark van de economische activiteit:  
Een belangrijk deel van de bewegingen rond de economische activiteit worden ge-
genereerd vanuit de economische activiteit zelf; de impact ervan weegt door op de 
leefbaarheid t.o.v. de omgeving.  

Mobiliteit van de werknemers:  
Een tweede type bewegingen rond de economische activiteit wordt gegenereerd 
door de woon-werkpendel van de werknemers van de economische activiteit. Indivi-
dueel vervoer met de auto wordt hierbij als sterkst dynamiserend beschouwd en krijgt 
de meest negatieve beoordeling. Personeel dat met het openbaar vervoer, te voet of 
met de fiets komt, wordt gewaardeerd.  

Mobiliteit van de leveranciers:  
Ten derde hebben de aard en de frequentie van de leveringen een impact op de 
directe omgeving: hierbij wordt de frequentie van de bewegingen bekeken, maar ook 
de manier waarop. Leveringen met grote vrachtwagens hebben vaak een grotere 
impact dan leveringen met kleine bestelwagens. 

Mobiliteit van de klanten:  
De impact van de bezoekers/klanten op de directe omgeving wordt nagegaan aan de 
hand van het aantal en type bewegingen er per dag plaatsvinden. 

Parkeercapaciteit:  
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het terrein voorzien; zijn deze voldoende om 
plaats te bieden aan 1) eigen wagenpark, 2) werknemers, 3) leveranciers, 
4) klanten/bezoekers? De resultaten van de bovenliggende onderzoekspunten wor-
den vergeleken met de effectief beschikbare parkeerplaatsen op het terrein: er wordt 
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gecheckt – bij een tekort - of er nog uitbreiding van deze parkeerplaatsen mogelijk is 
op het terrein. 

Bereikbaarheidsprofiel:  
De afstanden tot haltes van openbaar vervoer: de mogelijkheid om de economische 
activiteit via ‘zachte’ vervoersvormen te kunnen bereiken is zeker positief te waarde-
ren. Anderzijds wordt de afstand tot de dichtstbijgelegen gewestweg nagegaan, wat 
mee bepaalt of gemotoriseerd verkeer (belang voor vrachtverkeer) via hoofdwegen 
de economische activiteit kan bereiken, of via kleinere (woon)straten moet manoeu-
vreren. 

Fysische hinder en afval 
Een activiteit die lawaai, stank, reuk of stof veroorzaakt, zal als hoog dynamiserend 
beschouwd worden: voor de omgeving brengt de activiteit immers hinder voort. De 
waarden zoals in Vlarem 1 en 2 opgesteld, zijn hierbij richtinggevend. ook de indeling 
in klassen kan hierbij gehanteerd worden: klasse 1 en 2 zijn eerder hoog dynamise-
rend, terwijl klasse 3 als eerder laag dynamiserend beschouwd kan worden. 

De mate waarin een activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen genereert en de mate 
waarin dit afval als gevaarlijk wordt beschouwd (cfr. Vlarem), zal het als hoog-, matig- 
dan wel laagdynamisch gecategoriseerd worden. Indien er binnen de economische 
activiteit echter een actief afvalzuiverings- of recyclagebeleid gevoerd wordt, heeft dit 
een duidelijk positief effect, vermits zo kleinere hoeveelheden en/of minder afvalstof-
fen door het omliggende gebied vervoerd moeten worden.  
De tweede stap resulteert in een typering van de economische activiteitsactiviteiten 
als hoog-, matig- of laagdynamisch: 

hoogdynamisch economische activiteit: 
scoort op de 4 criteria vooral hoog(en/of matig) 

matig dynamische activiteit: 
scoort op de 4 criteria vooral matig 

laag dynamisch economische activiteit: 
scoort op de 4 criteria vooral laag (en/of matig) 

3.4.1.3 Stap III: de classificatiematrix 

In de derde stap worden de conclusies uit de twee vorige stappen met elkaar gecon-
fronteerd. Onderstaand schema geeft de relatie aan tussen de planologische context 
en de dynamiek van de economische activiteit. Voor een verdere invulling en om-
schrijving van de klassen: zie verder. De aangegeven klasse per confrontatie is een 
bovengrens die kan worden verstrengd. In de open ruimte geldt een beleid dat uit-

eindelijk gericht is op uitdoving van de activiteiten. Enkel in het hoofddorp kunnen 
nieuwe economische activiteiten worden toegelaten onder bepaalde voorwaarden. 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische 
activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare openruimtege-
bieden 
ZWART 

uitdoven binnen 
bepaalde termijn 

uitdoven binnen 
bepaalde termijn herlokaliseren 

minder kwetsbare open-
ruimtegebieden 
DONKERGRIJS 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 
LICHTGRIJS 

ruim uitbreiden beperkt uitbrei-
den bevriezen 

Hoofddorp 
WIT ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

3.4.1.4 Stap IV: niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

De eerste drie stappen van de beoordeling van de economische activiteiten betreffen 
duidelijk ruimtelijke aspecten: zowel de manier waarop de economische activiteit met 
de ruimte omspringt als de directe impact op de omgeving (= zgn. verenigbaarheids-
vereiste). In deze derde stap worden een aantal andere dan strikt ruimtelijke aspec-
ten in de beoordeling betrokken, die de link leggen tussen de maatschappelijke reali-
teit en de ruimte: zij toetsen de bestaanbaarheidsvereiste. Deze elementen zijn be-
langrijk maar kunnen echter niet doorslaggevend zijn: enkel wanneer eerder geble-
ken is dat een economische activiteit geen al te grote problemen schept, kunnen 
deze aspecten een rol gaan spelen in de beslissing rond de verdere ontwikkelings-
mogelijkheden van de economische activiteit. Ze blijven m.a.w. ondergeschikt aan de 
conclusies uit de vorige stappen. 

Historiek van de economische activiteit 

Leeftijd van de vestiging: 
Hierbij worden enerzijds economische activiteiten bekeken die reeds bestonden op 
dezelfde plaats voor de goedkeuring van het gewestplan: vermits ze toen in feite 
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zonevreemd gemaakt werden, kunnen ze nu niet bestraft worden. Anders is het 
gesteld met economische activiteiten die later werden opgestart: hoe recenter de 
vestiging, hoe meer dynamiek verondersteld wordt, cfr. economische activiteit in volle 
expansie,…  Bovendien wisten deze economische activiteiten dat ze niet thuishoor-
den op de vestigingsplaats.  

Ontstaan van de economische activiteit: 
Ook wordt de ouderdom van de verschillende delen van het gebouwenpatrimonium 
van de economische activiteit geanalyseerd: een oud economische activiteit met 
vooral nieuwe gebouwen zal op die manier ook nog als zeer dynamisch beoordeeld 
worden. 

Juridische aspecten 

Een ander belangrijk facet is de juridische context waarbinnen de economische acti-
viteit zich bevindt: voldoet de economische activiteit in kwestie aan alle wettelijke 
verplichtingen? Welke elementen moeten nog in overeenstemming gebracht worden 
met de van toepassing zijnde regelgeving? 

Graad zonevreemdheid:  

Ligt het volledige economische activiteit in een gewestplanzone waar de economi-
sche activiteitsfunctie niet thuishoort, of slechts een deel? 

Goedgekeurde verkavelingen – BPA ‘s:  
Ligt de economische activiteit binnen een goedgekeurde verkaveling? 

Milieuvergunningen:  
Beschikt de economische activiteit over alle milieuvergunningen, die van toepassing 
zijn op het type activiteit(en) van de economische activiteit? Zo neen, welke ontbre-
ken? 

Bouwvergunningen:  
Bezit de economische activiteit alle bouwvergunningen voor haar gebouwen? Welke 
delen zijn niet vergund? 

Bouwmisdrijven:  
Werden er bouwmisdrijven geregistreerd? Zo ja, welke? 

Socio-economische aspecten 

Economische activiteitsstructuur en familiebanden: 
Een familie-economische activiteit die reeds lang aanwezig is en waarvoor een op-
volging in het gezin gegarandeerd is, zal moeilijker te verplaatsen zijn dan een nader 
economische activiteit. 

De toekomstperspectieven van de economische activiteit:  
recente investeringen in machines, gebouwen en technologie, een groeiend klanten-
bestand, tewerkstellingsgroei, stijgende omzet,… zijn elementen die erop wijzen dat 
het om een gezond economische activiteit gaat, dat naar alle waarschijnlijkheid nog 
zal blijven groeien. Eventuele opvolging (bv. binnen de familie) kan ook hierbij weer 
een indicator van continuïteit van bedrijvigheid zijn. Al deze elementen wijzen erop 
dat de bedrijvigheid op deze plaats naar alle waarschijnlijkheid nog voor een (zeer) 
lange periode aanwezig zal zijn.  

Lokale binding met toeleverings- en afzetmarkt: 
Een economische activiteit die afhankelijk is van de directe omgeving is moeilijker te 
herlokaliseren dan een economische activiteit die een eerder regionaal karakter 
heeft, en niet zo sterk verweven is met de directe omgeving. De sociaal-economische 
link met de gemeente moet onderzocht worden. 

Economische aspecten 

Aard van de sector van de bedrijvigheid:  
Met eigen plannen en een eigen dynamiek bevindt elk economische activiteit zich 
tevens binnen een bepaald deel van de markt die op hoger niveau een verdere groei 
kan beïnvloeden. Een groeikanssector geeft hierbij meer impulsen inzake tewerkstel-
ling en toegevoegde waarde dan een verouderde sector. 

Investeringen: 

Een economische activiteit die de laatste jaren nog veel geïnvesteerd heeft op de 
huidige plek, zal moeilijker kunnen verhuizen dan een economische activiteit die 
deze kosten nog moet doorvoeren. 

Praktische problemen en sunk costs bij een eventuele herlokalisatie: 
Het begrip ‘sunk costs’ slaat op wat de economische activiteit aan investeringen 
verliest indien het niet op dezelfde locatie kan verder groeien. Verder kunnen het al 
dan niet aanwezig zijn van elementen als o.a. beschikbare uitwijkmogelijkheden 
binnen de gemeente om de bedrijvigheid voort te zetten, verplaatsbaarheid van evt. 
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hoogtechnologische apparatuur,… de effectieve verhuis van een economische activi-
teit beïnvloeden. 
De vierde stap laat toe de voorlopige classificatie aan het einde van de derde stap bij 
te sturen: een versoepeling of verstrenging is mogelijk.  

3.4.2 Classificatie van de economische activiteiten volgens 
ontwikkelingsperspectieven 

Vijf klassen 
Uiteindelijk dienen de voorgaande stappen te leiden naar een beleidsuitspraak over 
de ontwikkelingsmogelijkheden van economische activiteiten. Hierbij dient de ge-
meente de toekomstperspectieven voor de economische activiteiten uit te werken, 
zowel rekening houdend met de randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling 
als met de draagkracht van de ruimte en het functioneren van het aansluitende bui-
tengebied.  

Om tot specifieke ontwikkelingsperspectieven te komen voor elk economische activi-
teit afzonderlijk, werden de vier vorige stappen doorlopen. Als sluitstuk hiervan wor-
den de individuele ontwikkelingsperspectieven voor elk economische activiteit in een 
classificatie vastgelegd. Hiertoe dienen alle factoren, zowel kwantificeerbare als niet-
kwantificeerbare gegevens tot een duidelijke visie worden gecombineerd. 

Klasse 0: Herlokalisatie 

De planologische toets is negatief. De infrastructuur en gerelateerde activiteiten zijn 
onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan legt een 
hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het betreft meestal 
kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht. 

De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in 
deze klasse evenwel ook nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde 
van een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting 
of schadeloosstelling. 

In de afweging brengt de niet-ruimtelijke afweging onvoldoende argumenten aan om 
tot een minder strenge klasse over te gaan. 
De activiteit kan niet blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele wijze 
een uitbreiding mogelijk. Er kunnen geen nieuwe activiteiten toegelaten worden. In 
een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisatie-
ruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is.  

Klasse 1: Uitdoving binnen bepaalde termijn 
De economische activiteitsactiviteit is onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) van 
het gebied. Toch wordt een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun geacht uit de niet-
ruimtelijke afweging, zoals bijvoorbeeld het historisch gegroeid karakter van de be-
drijvigheid; toch kan het opleggen van beperkende voorschriften niet leiden tot vere-
nigbaarheid. 
Deze klasse kan tevens economische activiteiten omvatten met activiteiten die sa-
menhangen met een specifieke lokale en/of tijdsgebonden behoefte: precies om die 
reden zijn ze op die plaats aanvaardbaar. Wanneer de maatschappelijke behoefte 
verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van de infrastructuur en verdient een nieuwe 
bestemming de voorkeur.  

De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele wijze een 
uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen enkel in-
standhoudingwerken worden uitgevoerd. Er wordt een termijn vastgelegd binnen de 
welke de activiteit moet verdwijnen (bijvoorbeeld 10 jaar). 

Klasse 2: Bevriezing 
Tot deze categorie behoren activiteiten waarbij de grens van verenigbaarheid bereikt 
is of zelfs (licht) overschreden is. Mits bijsturing van de activiteiten d.m.v. een aantal 
beperkende voorschriften kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare grenzen 
gehouden worden. 
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie binnen strikte randvoorwaar-
den. Er is op geen enkele wijze een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebou-
wenpatrimonium kunnen instandhoudingwerken en beperkte verbouwingen zonder 
volume-uitbreiding worden uitgevoerd.  
Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergun-
ning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het 
hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activitei-
ten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden. 

Klasse 3: Bestendiging met mogelijkheid tot beperkte uitbreiding 
Het gaat hierbij om economische activiteiten die ruimtelijk gezien verenigbaar zijn 
met de omgeving mits ze optimaal worden ingepast d.m.v. de aanleg van de noodza-
kelijke bufferstroken en een goede invulling van het terrein. Meestal zijn deze eco-
nomische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg). 
De draagkracht van de omgeving is nog niet bereikt zodat een beperkte uitbreiding 
mogelijk is. 
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De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding van 
maximum 50% van de bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk.  
Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergun-
ning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het 
hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activitei-
ten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden. 

Klasse 4: Bestendiging met mogelijkheid tot ruime uitbreiding 
Tot deze categorie behoren economische activiteiten waarvan de activiteiten de 
draagkracht van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen 
gaat het om een gebied waar reeds een zekere dynamiek aanwezig is. Meestal zijn 
deze economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg). 
De mogelijkheid tot uitbreiden van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdragen 
tot een goede ruimtelijke ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare 
gebieden kan verlaagd worden.  
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een ruime uitbreiding van de 
bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk, afhankelijk van de specifieke situatie 
op het terrein. 

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergun-
ning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het 
hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activitei-
ten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden. 

4 Sectorale uitwerking: zonevreemde toeris-
tisch-recreatieve infrastructuur 

4.1 Toepassingsgebied 

Zonevreemde toeristisch – recreatieve infrastructuur dekt een brede waaier van 
infrastructuur en bijhorende activiteiten:  

– Sportinfrastructuur: sporthallen, open lucht sportterreinen, visvijvers in met open-
baar karakter of voor visclubs in functie van de sportvisserij, crossterreinen… 

– Infrastructuur voor jeugdwerking: jeugdlokalen, speelterreinen, speeltuinen niet 
gekoppeld aan horeca… 

– Horeca – inrichtingen: café‘s, dancings, taveernes (al dan niet met speeltuin)… 

– Verblijfsrecreatieve infrastructuur: weekendverblijven al dan niet met visvijver, 
campings… 

– aan de landbouw gerelateerde recreatieve inrichtingen: maneges, kinderboerde-
rijen, kleine dierentuinen, … 

– Pretparken / dierentuinen … 
De verenigbaarheidstoets (zie p.5) kan analoog uitgevoerd worden voor zowel ver-
gunde als niet vergunde infrastructuur. Deze toets doet echter geen afbreuk van een 
eventuele rechtsgang die onafhankelijk zijn weg moet vinden. 

4.1.1 Weekendverblijven 

Methodologisch zijn er voor weekendverblijven 2 mogelijkheden: 

Via clustering (cfr. methodiek beleidsbrief Vlaanderen) 
Door de Vlaamse administratie werd aan de gemeenten gevraagd tegen eind de-
cember 2003 een inventaris van de weekendverblijven op te maken en te bezorgen. 
Het zou dan de bedoeling zijn volgens de principes van de beleidsbrief van de minis-
ter van Ruimtelijke Ordening (zie planningscontext) de problematiek planologisch te 
gaan aanpakken. Volgens dit beleidsdocument is het de bedoeling op basis van deze 
inventaris clusters te gaan onderscheiden en deze aan een toetsing te onderwerpen. 
Voor clusters die positief beoordeeld zouden worden en niet gelegen zijn in kwetsba-
re gebieden, zou een planologische oplossing mogelijk zijn. Dit is een uitwerking van 
de visie van het RSV dat bovendien stelt dat weekendverblijven die planologisch 
zonevreemd gelegen zijn verwijderd of verplaatst dienen te worden14. In ruimtelijke 
uitvoeringsplannen zou voor deze positief beoordeelde clusters een ordening voor-
zien kunnen worden, ook niet vergunde weekendverblijven zouden daardoor geregu-
lariseerd worden. Volgens de beleidsbrief ligt de planningsverantwoordelijkheid wat 
dit betreft op provinciaal niveau. Absolute duidelijkheid bestaat daarover niet.  

De richtlijnen uit de beleidsbrief en het RSV werden opgemaakt op Vlaams niveau. In 
de Provincie Antwerpen dient ook gewerkt te worden binnen het kader van het 
RSPA, waarin de visie op de weekendverblijven vertaald werd in een aantal catego-
rieën waarvoor een specifiek beleid geldt (zie planningscontext).  

De vraag stelt zich in hoeverre de decreetswijziging van 3 juni 2003 deze clusterge-
richte aanpak hypothekeert. Waar volgens de beleidsbrief, RSV en typering van het 

                                                        
14 Het juridisch zone-eigen of zonevreemde karakter is daarbij slechts een aspect in de afweging. Alle  terrei-
nen met weekendverblijven, ongeacht de bestemming op het gewestplan, moeten in principe geëvalueerd 
worden i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied (RSV ,p. 417).  
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RSPA geen perspectieven geboden konden worden aan weekendverblijven gelegen 
in kwetsbare15 gebieden, kunnen een groot deel van deze verblijven nu als vergund 
geacht beschouwd worden (mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden), waar-
door dit ontwikkelingsperspectief juridisch moeilijker haalbaar lijkt. 
In de gemeente Merksplas werden volgende clusters op deze manier onderscheiden: 

Tabel 42: overzicht van de verschillende clusters van weekendverblijven in de 
gemeente Merksplas 

Gebied Aantal weekendverblijven  
Mierenweg 10  
Turfkot 8  
Stwg op Weelde – Lipseinde 24  
Elzenberg – Oude Baan 11  
Strikkeweg – Strikkevenweg 17  
Eindepoel 4  
Diepte 8  
Geheulsedijk  10  
Hoogmoerheyde 5  
Koekhovense Heide 5  
Kastanjelaar – Steenweg op Weelde – Kromvenweg  13  
Heibleuken – Pampaweg  34  
Wortelbaan 10  
Wortelbaan – Scarphoutdreef – Eendenpad – Zwartwater-
weg  

66  

Bron: gemeentelijke diensten Merksplas 

Via individuele afweging 
De tweede methode vormt niet enkel voor weekendverblijven een kader, maar ook 
voor andere toeristisch recreatieve infrastructuur. Hier wordt de algemene methodiek 
(zie p.5) gebruikt. 
Deze methodiek wordt eveneens toegepast bij de opmaak van het sectoraal BPA 
zonevreemde recreatie.   

                                                        
15 Kwetsbare gebieden: natuurgebieden, bosgebieden, ecologisch waardevolle landbouwgebieden, overstro-
mingsgebieden, valleigebieden 

4.2 Ontwikkelingsperspectieven  

Gelet op het feit dat de aard en de dynamiek en dus ook de relatie met de draag-
kracht van de omgeving sterk verschilt naargelang het type, is een te sterk veralge-
menend afwegingskader hier niet aangewezen. Of een activiteit als hoog- of laagdy-
namisch moet beschouwd worden is immers onmogelijk af te leiden uit de activiteit 
alleen, maar blijkt pas uit de confrontatie tussen de activiteit en de omgeving.  
Om ontwikkelingsperspectieven van verspreide infrastructuur te kunnen bepalen, 
moet deze onderworpen worden aan een verenigbaarheidstoets. De verenigbaarheid 
tussen verschillende functies en de ruimtelijke context vormt de achtergrond waarte-
gen bepaalde ontwikkelingsperspectieven moeten worden afgewogen. Dit kan enkel 
resulteren uit een individuele toetsing, waarbij de specifieke dynamiek van de activi-
teit getoetst wordt aan verschillende ruimtelijke omgevingsaspecten. De afweging 
gebeurt op basis van een confrontatie van de resultaten van twee invalshoeken: 

– De planologische context: de ruimtelijke draagkracht, de kwetsbaarheid van de 
omgeving en de gewenste toestand 

– De ruimtelijke impact: de dynamiek van de infrastructuur en de daaraan verbon-
den activiteiten 

Beide criteria zijn niet los van elkaar te koppelen omdat een activiteit in functie van 
de aard van de omgeving in het ene gebied als hoogdynamisch beschouwd moet 
worden en in het andere gebied als laagdynamisch.  
De verenigbaarheidstoets zal bepalend zijn voor het formuleren van specifieke ont-
wikkelingsperspectieven per infrastructuur. Deze planologische toets maakt in eerste 
instantie abstractie van de juridische aspecten, waaronder de bestemming volgens 
het plan van aanleg (of RUP) en de vergunningentoestand. In een laatste stap zullen 
onder meer deze juridische aspecten teruggekoppeld worden voor het formuleren 
van definitieve ontwikkelingsperspectieven. In deze stap gebeurt immers een evalua-
tie ten opzichte van niet-ruimtelijke afwegingsfactoren: juridische, sociale en/of eco-
nomische aspecten. Hierin komt onder meer de (cultuur)historische en sociaal-
maatschappelijke binding aan bod.  
Zodoende blijft de definitie van kwetsbare gebieden zoals hoger gedefinieerd, zinvol: 
binnen kwetsbare gebieden is de draagkracht t.o.v. de meeste activiteiten beperkt, 
zodat bij de afweging hier grote omzichtigheid aan de dag moet gelegd worden. 
Verder zal in een niet – limitatieve lijst hieronder aangegeven worden in welke geval-
len een strengere of soepelere houding aangewezen kan zijn. 
De hieronder geformuleerde ontwikkelingsperspectieven moeten, in zoverre ze be-
trekking hebben op ruimtelijke beleidscategorieën van bovenlokaal niveau (GEN, 
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GENO, natuurverbinding enz…), beschouwd worden als suggestie aan het betref-
fende bovenlokale niveau. 

In kwetsbare gebieden geldt in principe het uitdovingsscenario 
Zonevreemde toeristisch recreatieve infrastructuur in kwetsbare gebieden moet daar 
in principe op termijn verdwijnen, tenzij ze de hoofdfunctie van het gebied onder-
steunt. Voor activiteiten waarvoor een onmiskenbare maatschappelijke behoefte 
bestaat, kan echter instandhouding toegelaten worden, zolang geen alternatieve 
locatiemogelijkheden voorhanden zijn. Indien wel herlokalisatiemogelijkheden voor-
handen zijn wordt een individueel uitdovingsscenario opgelegd, rekening houdend 
met eventuele socio–economische aspecten. In afwachting kunnen instandhou-
dingswerken uitgevoerd worden, voor zover de bestaande infrastructuur vergund is. 
Uitbreiding van de infrastructuur of een toename van de dynamiek van de activiteiten 
is niet mogelijk. 
Buiten de kwetsbare gebieden zal op basis van een individuele afweging een inde-
ling gebeuren in klassen met de daaraan gekoppelde ontwikkelingsperspectieven. 

Verblijfsrecreatie buiten de daartoe voorziene zones: behouden of uitdoven 
Voor verblijfsrecreatieve infrastructuur buiten de daartoe voorziene zones moet een 
oplossing worden gezocht. De gemeente suggereert om deze binnen vogelrichtlijn-
gebied op termijn uit te doven. Zonevreemde clusters in andere types openruimtege-
bied, dat al dan niet als kwetsbaar kan worden beschouwd, worden verder onder-
zocht. Ontwikkelingsperspectieven voor deze clusters worden per cluster uitgewerkt 
en variëren tussen behouden of uitgedoofd. Individuele weekendverblijven buiten de 
clusters worden uitgedoofd.  
In een RUP moet het uitdovingsscenario verder bepaald worden, waarbij rekening 
kan gehouden worden met socio–economische (historische context) en juridische 
aspecten (vergunningstoestand, …). In geval van een mogelijke herbestemming van 
deze zonevreemde verblijfsrecreatie naar zone-eigen verblijfsrecreatie, kunnen de 
kosten niet ten laste van de gemeente worden gelegd (infrastructuurwerken – inrich-
ting van het gebied – en uiteraard planbaten).  

Geen horeca in de open ruimte, tenzij ze laagdynamisch recreatief medege-
bruik ondersteunt of gekoppeld is aan een nederzetting 
Horeca hoort in principe niet thuis in de open ruimte. Bestaande horeca in de open 
ruimte moet in principe uitdoven. Een uitzondering kan gemaakt worden voor horeca 
die laagdynamisch recreatief medegebruik ondersteunt, zoals horeca die geënt is op 
een fiets- of wandelroutenetwerk. Voorwaarde hierbij is dat er een daadwerkelijke 
functionele relatie is tussen het recreatief gebruik en de horeca en dat de schaal en 

de dynamiek afgestemd zijn op de omgeving. Te sterke gerichtheid op gemotoriseerd 
verkeer kan niet toegelaten worden.  
Ook horeca gekoppeld aan een nederzetting kan bestendigd worden, in de mate de 
schaal en de dynamiek (o.m.) de mobiliteitsvraag de draagkracht niet overschrijden. 
De gemeente suggereert om in de open ruimte, in niet kwetsbaar gebied, mogelijk-
heden te geven aan bestaande woningen of boerderijen om logiesmogelijkheden te 
voorzien op een kleinschalige manier. Deze logiesmogelijkheden omvatten ‘bed and 
breakfast’-kamers, trekkershutten, gîtes, … Deze mogelijkheden kunnen zowel in het 
hoofdgebouw als in de stallingen of bijgebouwen gecreëerd worden. Tevens worden 
de initiatieven ondersteund voor het organiseren van jeugdkampen bij deze gebou-
wen.  
In de toets zal afgewogen worden welke specifieke voorschriften opgelegd worden 
om de verenigbaarheid blijvend te kunnen garanderen, zoals beperking van de aard 
van de activiteiten, grenzen van infrastructuur, afstemming op niet gemotoriseerd 
verkeer, e.d. 

Ruimere mogelijkheden voor infrastructuur met een sterke maatschappelijke 
binding 
In de afweging kan het openbare karakter van infrastructuur of het feit dat infrastruc-
tuur ter beschikking staat van (lokale) verenigingen leiden tot een verschuiving in de 
classificatie (versoepeling als gevolg van socio-economische toets). Voor dergelijke 
infrastructuur kan immers nabijheid tot kern of nederzetting waarin de maatschappe-
lijke binding verankerd is, een essentiële rol spelen.  

Voor dergelijke infrastructuur gelegen in de open ruimte en/of kwetsbaar gebied kan 
een bestendiging (onder voorwaarden) toch verantwoordbaar zijn, op voorwaarde dat 
het functioneren van natuurlijke, landschappelijke of agrarische structuur niet gehy-
pothekeerd wordt. De ruimtelijke en maatschappelijke binding met de nederzetting of 
kern vormt dan de basis voor de argumentatie en een bindende voorwaarde voor de 
bestendiging van de infrastructuur. Een uitbreiding van infrastructuur of een toename 
van de dynamiek is echter niet mogelijk. 
Een voorbeeld is een voetbalterrein van een lokale wijkvereniging of gehucht, gele-
gen in de open ruimte nabij een kleine nederzetting. Voor dergelijke sportterreinen 
kan dit betekenen dat de activiteiten kunnen bestendigd worden in de mate dat het 
(sub)lokale niveau niet overstegen wordt en zolang er een behoefte bestaat. Het 
opleggen van een nabestemming (die in werking treedt van zodra de behoefte ver-
dwijnt) kan hierbij aangewezen zijn. Een ander voorbeeld is infrastructuur van een 
lokale jeugdvereniging in de open ruimte en/of kwetsbaar gebied. Dergelijke infra-
structuur kan toch bestendigd worden als geen realistisch evenwaardig alternatief 
(evenwaardig op vlak van bereikbaarheid en veiligheid, …) voorhanden is.  
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Specifieke ontwikkelingsperspectieven voor infrastructuur die een functionele 
relatie vertoont met het fysisch systeem 
Sommige activiteiten vertonen een onlosmakelijk verband met plaatselijke kenmer-
ken van het fysisch systeem. Een voorbeeld is de link die een visvijver vertoont met 
gronden die van nature een hoge grondwaterstand hebben. Meestal komen deze 
natte gronden voor in valleien of depressies. Het zijn precies die gebieden die vaak 
ook het label “kwetsbaar gebied” meedragen, en een beperkte draagkracht ten op-
zichte van diverse harde functies en infrastructuur vertonen. Toch kan in bepaalde 
gevallen een bestendiging van dergelijke infrastructuur onder voorwaarden verant-
woordbaar zijn gelet op de onlosmakelijke relatie. Het opleggen van specifieke voor-
schriften vanuit de landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarden is dan meestal 
noodzakelijk voor de verenigbaarheid. Binnen de kwetsbare gebieden is echter uit-
doving steeds het ontwikkelingsperspectief, gekoppeld aan een eventuele herlokali-
satie in functie van de maatschappelijke behoefte.  

Infrastructuur in daartoe voorziene zones: behoud of uitbreiding 
Infrastructuur die niet conflicteert met de gewenste structuur (ongeacht de gewest-
planbestemming) moet in principe behouden kunnen worden binnen de draagkracht 
van de omgeving. Waar nodig dient via planningsinitiatieven een verfijning van de 
bestemming en/of de afbakening en een gepaste ordening doorgevoerd te worden 
(bijvoorbeeld via overgangsmaatregelen voor bestaande infrastructuur in het RUP 
dat de zone vastlegt). 

Geen permanente bewoning in weekendverblijven 
Voor de verspreid liggende weekendverblijven in de gemeente (evenals voor de 
clusters van weekendverblijven) is er geen permanente bewoning toegestaan.  

5 Sectorale uitwerking: andere zonevreemde 
functies 

5.1 Gemeenschapsvoorzieningen 

Een aantal gebouwen in het domein Zwart Goor liggen buiten de zone voor gemeen-
schapsvoorzieningen. Deze gebouwen zullen in een RUP afgewogen worden vol-
gens de methodiek die hierboven staat beschreven.  
 

6 Maatregelen ter oplossing zonevreemdheids-
problematiek 

– In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor verspreide bebouwing worden voor de zon-
evreemde woningen voorschriften opgesteld die de ontwikkelingsperspectieven 
gebiedsgericht vertalen (maximale bouwvolumes, beperking tot huidig aantal 
woongelegenheden, grenzen voor vertuining, maximale terreinbezetting en 
maximale bouwdieptes).  

– Opmaken van een (sectoraal) ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijvig-
heid. Voor de hele gemeente worden de zonevreemde economische activiteiten 
geordend volgens de visie van het GRS. Indien er herlokalisaties worden voorge-
steld, kunnen deze worden opgevangen op het nieuwe lokaal bedrijventerrein .  

– De gemeente kan een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde toeristisch-
recreatieve infrastructuur opmaken waarin alle zonevreemde toeristisch-
recreatieve infrastructuur (behalve verblijfsinfrastructuur) wordt getoetst en de 
ontwikkelingsperspectieven worden vastgelegd. Een gebiedsdekkende themati-
sche aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijkaardige” infrastructuur gelijk-
tijdig wordt aangepakt. 

– De gemeente vraagt aan de hogere overheden op korte termijn duidelijkheid te 
scheppen aangaande oplossingen voor de problematiek van de weekendverblij-
ven en te starten met de planningsinitiatieven.  

– De gemeente vraagt aan de hogere overheden rekening te houden met de ge-
meentelijke visie op de weekendverblijven en de huidige zones voor verblijfsre-
creatie bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor clusters van 
weekendverblijven.  

– De gemeente kan in het RUP voor de zonevreemde woningen de mogelijkheid 
opnemen van functiewijziging van bestaande gebouwen naar horeca, mits de 
koppeling aan een recreatief netwerk van routes en de draagkracht van de om-
geving gerespecteerd wordt.  

– De gemeente maakt een RUP Zwart Goor op waarin de verschillende zone-
vreemde infrastructuren opgenomen worden.  
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1 Inleiding 

De bindende bepalingen bevatten de beleidsbeslissingen die een bindend karakter 
krijgen. Ze zijn de spil tussen de visie in het richtinggevend gedeelte en de effectieve 
realisatie van deze visie binnen de gemeente.  
De bindende bepalingen in dit structuurplan zijn bindend voor de gemeentelijke over-
heid. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren moeten met andere 
woorden de bindende bepalingen nakomen en kunnen er niet van afwijken. 
De bindende bepalingen omvatten: 
– beslissingen inzake de doorwerking van het structuurplan 
– de selectie van beleidscategorieën van lokaal niveau 
– acties en maatregelen 
De bindende bepalingen van dit structuurplan mogen niet afwijken van de bindende 
bepalingen van de hogere structuurplannen (RSV, RSPA). Indien een nieuw gewes-
telijk of provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt goedgekeurd, zullen hierin de bin-
dende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die afwijken van de 
nieuwe bindende bepalingen van het hogere plan worden opgesomd en van rechts-
wege opgeheven zijn. 

2 Doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

2.1 Maatschappelijk draagvlak en integraliteit 

1.  Met een zekere regelmaat wordt via verschillende kanalen bericht over de uit-
voering van het structuurplan en de vorderingen die worden gemaakt bij het op-
lossen van ruimtelijke problemen.  

2.  Een loketfunctie betreffende ruimtelijke ordening zorgt voor een verduidelijking 
van de ruimtelijke standpunten en de juridische verplichtingen die betrekking 
hebben op concrete dossiers die door de bevolking worden voorgelegd.  

3.  Het ambtelijke overleg wordt voortgezet op regelmatige basis waarin het voeren 
van een integraal ruimtelijk beleid centraal staat evenals de afstemming van ad-
viezen vanuit verschillende gemeentelijke diensten.  

3 Selectie van beleidscategorieën16 

3.1 Natuurlijke structuur 

4.  Voorwaardelijke selectie van natuurconcentratiegebieden (voor zover ze geen 
deel uitmaken van GEN, GENO of natuurverwevingsgebied) 

– Het Moer- Bloksgoor – Nonnenmoer 
– Rondpunt – gedeelte Zwart Goor 
– Bosgebieden ten noorden van de strafkolonie 

5.  Selectie van natuureilanden 
– Heikant 
– Vallei van de Druitsloop 
– Vallei van de Mark – hoeve Papenvoort 
– Vallei van de Mark – Pastorijbrug 
– De Hees 
– Heidegebied kolonie 

6.  Voorwaardelijke selectie van verwevingsgebieden natuur-landbouw (voor zover 
ze geen deel uitmaken van natuurverwevingsgebied op hoger niveau): 

– Zandvenheide – Nonnenmoer – Het Moer 
7.  Voorwaardelijke selectie van verwevingsgebieden natuur-recreatie (voor zover 

ze geen deel uitmaken van natuurverwevingsgebied op hoger niveau): 
– Caron’s Hofke 

8.  Selectie van corridors en ecologische infrastructuur: 

Natte (corridors: 

– Mark (stroomopwaarts Merksplas) 
– Biezenloop 
– Venneloop – Koekhovenseloop 
– Zwartwaterloop – Druitsloop 
– Moerloopken 
– Goorloop (stroomopwaarts Merksplas) 

                                                        
16 onder voorbehoud van bijkomende selecties en afbakeningen op hoger niveau 
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Droge corridor: 

– Verbinding Heikant – Rondpunt 

Gebied met ecologische infrastructuur op gemeentelijk niveau: 

– Pastorijbrug 
– Domein Zwart Goor 

9.  Selectie van natuur in versteende omgeving: 

– Groene lappendeken woonpark De Hees 

3.2 Landschappelijke structuur 

10. Selectie van structurerende reliëfelementen: 

– Cuesta van de Noorderkempen 
– Depressie van het Moer 
– Interfluvia Rondpunt, Zwart Goor en Heikant 

11. Selectie van aandachtsgebieden microreliëf: 

– Brongebied van de Mark 
– Grondgebied Merksplas ten noorden van de Mark 

12. Selectie van structurerende hydrografische elementen: 

– Vallei van de Mark 
– Vallei van de Noordermark 
– Depressie van de Druitsloop 
– Vallei van de Goorloop 

13. Selectie van structurerende puntbakens (merkwaardige gebouwen, monumenten 
en infrastructuren): 

– Pannenhuis en schuur 
– ’s Gravenhoeve 
– kolonie: O.LV. Hemelvaartkerk; hoofdgebouw, schoolgebouw, gevangenis, 

Grote Hoeve 
– Feestzaal De kunstvrienden 

14. Selectie van lijnbakens 

– Mark 
– Noordermark 
– Dreven van de kolonie 
– Dreef Boensberghoeve 

15. Selectie van markante terreinovergangen 

– Grens strafkolonie Merksplas 
– Grens vallei van de Mark- landbouwgebied 

16. Selectie van gave landschappen 

Valleilandschappen: 

– Vallei van de Mark 
– Vallei van de Noordermark 

Heide- en venlandschap: 

– Nonnenmoer- Zandvenheide 

Kleinschalig landschap: 

– Landbouwgebied Heikant 

Depressie:  

– Depressie van de Druitsloop 

Historische rijgehuchten:  

– Heikant 
– Lipseinde 

Complex gaaf landschap: 

– Strafkolonie Merksplas 
– Rondpunt - Zwart Goor 

17. Selectie van nieuwe landschappen 
– Serrelandschap het Geheul – Koekhoven 
– Klei-kanaallandschap in zuiden van de gemeente 

18. Selectie van openruimteverbindingen 
– Openruimteverbinding tussen Merksplas en De Hees 
– Doorgang Mark aan Koekhoven – het Geheul 

3.3 Agrarische structuur 

19. Selectie van aandachtsgebieden open ruimte op gemeentelijk niveau 

– Het Goor 
– Noordelijk gedeelte kolonie 
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– Meyenbos 
– Koekhoven 
– Berkelaar 
– Depressie Druitsloop 
– Hoekeinde – Strikken 
– Eindepoel 
– Moer 
– Heipunt 

20. Selectie van een agrarische bedrijvenzone 
– Agrarische bedrijvenzone Koekhoven – het Geheul 

21. Selectie van streefzones beheerslandbouw 

– Noordelijk en oostelijk gedeelte kolonie 

3.4 Nederzettingsstructuur 

22. Centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden 

– Schuttershof 
– Leest-Leopoldstraat 
– Kerkstraat 

23. Woonuitbreidingsgebied herbestemmen 

– Meuleakker-west 
24. Woonuitbreidingsgebieden reserveren 

– WUG Kleirijtse Velden – zuid 
– Kleirijtse Velden 
– Steenweg op Hoogstraten 
– Schuivenoord-centrum 
– Schuivenoord-Pannenhuisstraat 
– Meuleakker 
– Looyakkers 

3.5 Ruimtelijk-economische structuur 

25. Selectie van lokale bedrijventerreinen 
– Veldenberg 

– Melkerij 
– Slagmolen 
– Steenweg op Beerse 
– Steenweg op Weelde (Lipseinde) 

3.6 Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 

26. Selectie van lokale wegen type I  

– Steenweg op Beerse (N132) 
– Steenweg op Rijkevorsel – Molenzijde – Schuttershofstraat (N131) 
– Steenweg op Hoogstraten – Pastorijstraat – Kerkstraat – Leopoldstraat 

(N124) 
– Steenweg op Weelde – Kerkstraat (N132) 
– Steenweg op Turnhout (N124) 
– Leeststraat – J. Mertensstraat – Wijntuinstraat - Hofeinde 

27. Selectie van lokale wegen type II 
– Vaartstraat – Pannenhuisstraat 
– Moerstraat 
– Lipseinde 
– Verbinding Geheul-Koekhoven 

28. Selectie van lokale fietsroutes 
– Albertstraat – Gezellestraat 
– J. Mertensstraat 
– Bevrijdingsstraat – Kerkenakker 
– Boudewijnstraat – Vredestraat 
– Kloosterstraat – Kleiryt 
– Heidestraat 
– Heiseneinde – Goordijkstraat 
– Vaartstraat – Pannenhuisstraat 
– Beersedreef 
– Steenweg op Wortel 
– Veldenbergstraat 
– Wijntuinstraat – Hofeinde 
– Hofeinde – Hoekeinde – Heikant 
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– Oude Baan 
– Geheul – Koekhoven 
– Kleiryt – Langstraat 
– Opstal – Hoevestraat – Tarstraat 
– Moerstraat 

3.7 Toeristisch-recreatieve structuur 

29. Selectie van knooppunten voor sportinfrastructuur 

– Gemeentelijk sportcentrum Merksplas - Caron’s Hofke 
– Gemeentelijke manege 

30. Selectie van toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden 

– Domein kolonie 
– Domein Rondpunt-Zwart Goor 

31. Selectie van zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur 

– Zone Wortelbaan 
– Zone Steenweg op Weelde (Lipseinde) 
– Zone Heibleuken-Pampaweg 

4 Acties en maatregelen 

4.1 Algemeen 

32. Bij de opmaak van RUP’s en ruimtelijke projecten wordt een systematische toet-
sing aan de gewenste landschappelijke structuur ingebouwd met volgende aan-
dachtspunten: 

– Vrijwaren van openruimteverbindingen 
– Respect voor structurerende reliëfelementen, hydrografische elementen en 

bakens 
– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave land-

schappen en markante terreinovergangen 
– Maximale integratie van nieuwe infrastructuur en bebouwing in het landschap 

en met bestaande infrastructuur 
– Merkwaardige gebouwen en monumenten 

4.2 Gebiedsgerichte RUP’s 

33. De gemeente maakt RUP’s op ter realisatie van de woningprogrammatie en func-
tionele verweving met één of meerdere van volgende doelstellingen: 

– De woningdichtheid verhogen via kavelbreedte en bouwtype. 
– Er wordt een voorkooprecht opgelegd op strategische toegangspercelen van 

niet uitgeruste woonzones of op de niet uitgerust woonzones zelf. 
– De te reserveren woonuitbreidingsgebieden effectief bestemmen tot woonre-

servegebieden en voor de te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden de 
nieuwe bestemming vastleggen. 

– Het streven van een sociale mix door het vastleggen van percentages en/of 
zoneringen van bepaalde woontypologieën. 

– De gemeente herbestemt een aantal gronden aansluitend bij de kern tot 
woongebied. 

– Ruimtelijk uitwerken van het commercieel centrum. Hierbinnen worden moge-
lijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste voorzieningen-
niveau. 

– Verwevingsprincipes vastleggen langs de economische dragers. 
34. De gemeente maakt een RUP op voor het lokale bedrijventerreinen Veldenberg 

en het nieuw te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein Moerstraat met volgende 
doelstellingen: 
– Verfijnen van de ruwe gewestplanzonering om op basis van planologische 

toetsing een afstemming te vinden tussen de huidige kadastrale indeling en 
de bestemming.  

– Invullen van de ruimtebehoefte aan lokaal bedrijventerrein. 
– Voor bestaande commerciële activiteiten kan een RUP worden opgesteld zo-

dat deze behouden kunnen blijven.  
– Inrichtingsprincipes vastleggen in functie van duurzame ontsluiting en invul-

ling, landschappelijke inpassing en hinderbeperking. De ruimtelijke samen-
hang van de hele zone moet bekeken worden. 

35. De gemeente maakt in overleg met de gemeente Beerse een RUP op voor de 
zone voor milieubedrijvigheid in het zuiden van de gemeente met volgende aan-
dachtspunten: 
– Herbestemming in functie van de bestendiging van de huidige activiteiten op 

grondgebied van Merksplas 
– Voorzien van aangepaste ontsluiting 
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36. De gemeente maakt één of meerdere RUP’s op om ruimte vast te leggen voor 
sportinfrastructuur door uitwerking van de visie op knooppunten voor sportinfra-
structuur.  

37. De gemeente maakt een RUP op om de niet ingevulde recreatiegebieden te 
herbestemmen naar een openruimtefunctie.  

38. De gemeente maakt een RUP op om de agrarische gebieden afgebakend door 
het Vlaamse Gewest verder te verfijnen. De volgende doelstellingen worden hier-
in uitgewerkt: 
– De aandachtsgebieden open ruimte van gemeentelijk niveau worden afgeba-

kend en er worden stedenbouwkundige voorschriften opgesteld voor bouw-
vergunningsplichtige activiteiten (bouwen van schuilhokken voor dieren en 
dergelijke). Voor de afbakening worden de criteria gehanteerd zoals geformu-
leerd in het RSV en de gewenste agrarische structuur.  

– Het ruimtelijk uitvoeringsplan werkt gebiedsgerichte stedenbouwkundige 
voorschriften uit voor andere en aan landbouw gerelateerde functies op basis 
van ruimtelijke beleidscategorieën en planologische toetsing van bestaande 
activiteiten. 

39. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om een actieve rol te kunnen spe-
len bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kolonie. Ook bij de 
opmaak van een strategisch project op de kolonie wenst ze betrokken te worden.  

40. De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het domein Zwart 
Goor waarin de zonevreemde constructies getoetst worden. Draagkracht en 
landschappelijke inpassing zijn aandachtspunten.  

4.3 Sectorale RUP’s 

41. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde woningen. De 
volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt: 
– Voorschriften opstellen die de ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht ver-

talen: bouwvolumes, herbouwmogelijkheden, beperking tot ééngezinswoning, 
terreinbezetting en bouwdieptes.  

– De mogelijkheid wordt uitgewerkt om een horecafunctie op te nemen in be-
staande gebouwen mits functionele koppeling aan een recreatief netwerk. 

42. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde bedrijven.  
43. De gemeente inventariseert de zonevreemde recreatieve infrastructuur binnen de 

gemeente en maakt desgevallend een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde toe-

ristisch-recreatieve infrastructuur. De volgende doelstellingen worden hierin uit-
gewerkt: 

– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing.  

4.4 Strategische projecten 

44. De gemeente start in samenspraak met andere partners, en voor zover de resul-
taten van het op te maken PRUP dit toelaten, een strategisch project op ter her-
structurering en kwalitatieve invulling van het bedrijventerrein op de kolonie en 
met koppeling aan een maatschappelijk doel. Het project houdt rekening met de 
randvoorwaarden van het beschermingsbesluit van de kolonie, een duurzame ar-
chitectuur, landschappelijke inpassing, …  

4.5 Overige maatregelen 

45. De inventaris van onbebouwde percelen (IOP) wordt jaarlijks bijgewerkt.  
46. De inventaris onbebouwde percelen op bedrijventerreinen wordt jaarlijks bijge-

werkt.  
47. De inventaris van leegstand en verkrotting wordt jaarlijks bijgewerkt (zowel voor 

woningen als voor bedrijven).  
48. De gemeente zet een regelmatig overleg op tussen gemeente, OCMW, sociale 

huisvestingsmaatschappijen en eventueel particuliere sector aangaande: 
– De realisatie van de woningprogrammatie. 
– Het aankoopbeleid, de realisatieperiodes en de keuze van huisvestingstypes.  

49. De gemeente stelt een bekenbeheerplan op voor waterlopen die niet opgenomen 
zijn in een hoger bekkenbeheerplan. 

50. De gemeente selecteert kleine landschapselementen met het oog op eenduidig-
heid betreffende ligging en actuele toestand.  
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