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Inleiding
Aanleiding en algemene doelstelling plan
Gelegen aan de Noorderwijksebaan, ter hoogte van de ring, bevinden zich twee handelspanden – Aldi
en Bristol – deels zonevreemd gelegen. De stad Herentals wenst hiervoor een planologische oplossing
uit te werken waarbij het tevens de bedoeling is om de ruimere context te onderzoeken.
In een eerdere fase maakte het plangebied deel uit van het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’
(goedgekeurd dd 2-05-2017). Toen echter bekend werd dat een oostelijk aangrenzend binnengebied
zou worden ontwikkeld tot woongebied, werd deze site uit het RUP gehaald in afwachting van meer
duidelijkheid, om vervolgens de ontwikkelingen beter op elkaar te kunnen afstemmen.
Het doel is om te onderzoeken hoe de ontwikkelingen op de site beter kunnen worden geïntegreerd
in de omgeving (functioneel en stedenbouwkundig). De vraag stelt zich in welke mate verweving hier
op zijn plaats is en met welke functies, hoe de interne organisatie van de site beter kan en of de
noordelijk gelegen site met de Carrefour/Hubo ook moet worden betrokken bij de gewenste
ontwikkeling.

Situering
Macro situering

Figuur 1 macro situering (CartoWEB-OVERLAY, NGI)

De site is gelegen net binnen de ring rond de stad Herentals. Ten zuiden is er het Albertkanaal, de E313
en verschillende bedrijvenzones.
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Meso-situering

Figuur 2 Meso-situering (CartoWeb-TOPO, NGI)

De site ligt aan één van de grotere invalswegen van de stad – Herenthoutseweg – en ligt ter hoogte
van het ‘eiland’ waar het kanaal Bocholt-Herentals afsplitst van het Albertkanaal. Hier vinden we meer
bedrijvigheid. De zuidelijke rand van de stad bevat over het algemeen meer open gebieden met een
zekere ontwikkelingsdruk.
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Afbakening plangebied

Figuur 3 Afbakening plangebied met orthofoto, gewestplan en percelen GRB 2019

De percelen van de betrokken handelspanden worden opgenomen. De aangrenzende woning die
tegen de Aldi is aangebouwd en het oostelijk gelegen bosperceel worden mee opgenomen. Van de
lokale wegen werd de as van de weg gevolgd. De volledige site is zo’n 1,4 ha groot.
Het gewestplan kan hier geïnterpreteerd worden en vervolgens kan worden gemotiveerd dat de
woning volledig in woongebied is gelegen en een herbestemming niet aan de orde is. Omdat de
woning echter fysiek deel uitmaakt van het volledige bouwblok en het functioneren niet los kan gezien
worden van de aanpalende handelssite, is ervoor gekozen de woning mee op te nemen.

Reikwijdte en detailleringsniveau
Binnen de contour zullen er bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld
tot op perceelsniveau.

Overzicht in te zetten instrumenten
Het RUP zal de basis vormen voor latere omgevingsvergunningen, andere instrumenten worden niet
ingezet.

Mogelijke alternatieven
Het betreft hier bestaande zonevreemde activiteiten waarvoor een planologische oplossing wordt
uitgewerkt. De gemeente wenst de handelssite op deze plek te behouden, alternatieve locaties
werden er niet onderzocht.
In de uitwerking van de visie in hoofdstuk 4 werd er een ontwerpend onderzoek gevoerd naar
alternatieve mogelijkheden voor de site.
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Referentietoestand en beleidscontext
Ruimtelijk voorkomen

Zicht op Aldisite vanaf de ring

Meer oostelijk deel gezien vanop de ring met Bristol en achterliggend bebost perceel

Beeld van de achterzijde van Aldi vanaf de Herenthoutseweg met links de aangrenzende woning
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De woning binnen het plangebied met opvallende boom op de hoek

Begin van de Noorderwijksebaan met rechts de opvallende boom en een betonnen schutting van de woning

Ingang van de handelssite aan de Noorderwijksebaan met zicht op de parking en Bristol achteraan.
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Zicht op de volledige handelssite

Bristol met 2e achtergelegen parking en noordelijk gelegen Carrefour/Hubo op de achtergrond

Noordelijk gelegen Carrefour/Hubo
(Bron google Streetview)
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Ruimtelijk functioneren
Ruimere omgeving

Figuur 4 Ruimtelijk functioneren ruimere omgeving (Orthofoto meest recent, Geopunt / CartoWeb-OVERLAY, NGI)

De site ligt op de hoek van de Ringlaan met de Herenthoutseweg, maar is enkel toegankelijk vanaf de
Noorderwijksebaan die de noordgrens van de site bepaald. Het onmiddellijke aangrenzende
woonweefsel is erg dens, in de ruimere omgeving zijn er meer open delen met tevens open
bebouwing. De omgeving ten zuiden buiten de stad wordt gekenmerkt door een
infrastructurenbundel en de typische randstedelijke gefragmenteerde restgebieden die zijn ingevuld
met wonen, bedrijvigheid en landbouw.
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De site zelf

Figuur 5 Ruimtelijk functioneren site (3D GRB / Orthofoto meest recent, Geopunt)

Bebouwing
De handelspanden bestaan uit één bouwlaag, de woning uit 2 bouwlagen en een zadeldak. Het
gebouw van de Aldi is 1045 m² groot, dat van Bristol 970 m² (volgens GRB 2019).
De woning is een kwalitatief bakstenen gebouw, de buitenruimte is volledig ommuurd in enerzijds
bakstenen, anderzijds een betonnen schutting met beperkte beeldwaarde langsheen de
Noorderwijksebaan.
De handelspanden zijn afgewerkt met industriële platen, baksteen en glaspartijen. Het gaat om een
eerder ‘ruimteverslindende’ opstelling waarbij de functies zich volledig op één bouwlaag bevinden en
de parking niet geïntegreerd werd op of onder de gebouwen. De opstelling staat volledig los ten
opzichte van de noordelijke gelegen Carrefour, met volledig gescheiden parkings.
Groenstructuur
Ter hoogte van de Bristol is er een landschappelijke integratie van gebouw en parking uitgewerkt, dit
geeft een visueel aangename beleving, de site van de Aldi is daarentegen erg versteend. De tuinruimte
van de woning is afgesloten van het publieke domein, maar op de hoek staat een grote waardevolle
beuk die hier sterk bepalend is voor het straatbeeld.
Een achterliggend oostelijk gelegen perceel heeft deels een invulling als bos, dit heeft een hoge
waardering op de biologische waarderingskaart, fungeert (deels) als een groenbuffer langsheen de
ring. De hoge waardering lijkt inmiddels gedateerd, gezien het grotendeels om sparren gaat die
momenteel afsterven (mogelijk door de plaag van de Letterzetter kever). Tussen de sparren is er
spontane opslag van loofhout. Een strook in het westelijk deel van het perceel is ingevuld met
volkstuintjes.
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Ontsluiting
De site is goed ontsloten voor het autoverkeer en is vlot bereikbaar vanuit het stadscentrum en ring
via de Herenthoutseweg. Deze laatste is echter ook een belangrijke fiets-as waardoor er conflicten en
congestie ontstaan, dit bleek ook uit de MOBER studie die is opgemaakt voor de ontwikkelingen op
het ‘eilandje’ in de oksel van beide kanalen. De stad heeft plannen om binnen deze legislatuur een
nieuw mobiliteitsplan en circulatieplan op te stellen voor de binnenstad, de problematiek zal dan
nader worden bekeken.
Profiel bedrijven
De betrokken eigenaars en uitbaters van de handelspanden werden bevraagd middels een enquête
en een interview. Onderstaande is een verslag van de belangrijkste kenmerken van het huidige
functioneren en de wensen voor de toekomst.
Aldi
Er werken 17 bedienden en er wordt de komende jaren een lichte groei verwacht. Het aantal klanten
bedraagt gemiddeld 5000 per week.
Er zijn 2 vrachtwagenleveringen per dag en nog eens drie per week voor diepvriesgoederen. De
werknemers komen alle met de wagen (4 á 5 per dag). De gedeelde parking (met Bristol) heeft een
capaciteit van 121 wagens.
De winkeloppervlakte wordt op dit moment te krap bevonden. De wens is om uit te kunnen breiden
naar een bruto-oppervlak van 1800 m² (t.o.v. 1045 m² vandaag). Het bestaande gebouw voldoet niet
aan de hedendaagse eisen en dient sowieso te worden vernieuwd. Er is ook vraag naar meer parking
met een minimum van 100 plaatsen. Gezien de huidige capaciteit van 121 plaatsen gedeeld met
Bristol, betekent dit een uitbreiding ten opzichte van de huidige oppervlakte aan parking. Het bedrijf
wenst deze uitbreidingen op korte termijn te realiseren.
Inzake de parking is het belangrijk dat deze berijdbaar is voor winkelkarren en wordt er gerekend met
een parkeerplaats van 5m x 2.7m. Er dient ook voldoende circulatieruimte te zijn voor vrachtwagens
die komen lossen aan de loskades.
De eigenaar heeft de voorkeur voor het bestaande ‘standalone’ concept met parkeren bovengronds,
maar andere oplossingen zoals verweving en ondergronds parkeren worden niet uitgesloten.
Bristol
De textielsector heeft het op dit moment moeilijker. Bristol heeft een nieuw concept dat lijkt aan te
slaan in andere vestigingen, voorlopig wordt dit hier nog niet ingevoerd. De winkels zijn vaak
geclusterd met andere ketens, dit wordt positief bevonden. Het pand wordt gehuurd.
De uitbater is tevreden met de huidige situatie maar ziet op de langere termijn een transitie naar
andere scenario’s met een ruimere handelsruimte mogelijk.
Alma (buiten plangebied)
Deze omvat een Hubo en een Carrefour. De Hubo heeft op dit moment een gebrek aan buitenruimte:
er werd tijdelijk overwogen om deze te herbouwen aan de zuidwestkant, dit gaat echter niet door.
Door de woonontwikkeling ten oosten van de site komt de circulatieruimte voor vrachtwagens
(loskades zijn aan de achterkant van het gebouw) mogelijk in het gedrang.
Er blijkt veel wind te zijn op de site, de inkom werd hier al op aangepast. Er is een gedeeld gebruik van
de parking in die zin dat er ’s avonds geen wagens toegelaten zijn en dat kinderen uit de buurt hier
komen spelen.

RUP ‘Noorderwijksebaan’ te Herentals
4555553011_SN_ST.docx

maart ’20
9

De parking wordt als voldoende ruim beoordeeld, cf. de vergunningsaanvraag werden er 239
parkeerplaatsen voorzien. De optie om deze te delen om uiteindelijk meer bebouwingsmogelijkheden
te hebben wordt positief onthaald.

Structuurplanning
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) trad in 1997 in werking en vormt het kader voor het
ruimtelijk beleid in Vlaanderen tot 2007. Voor de gemeenten en provincies is dit plan richtinggevend.

Herentals

Figuur 6 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaanderen, bron RSV

Voor Vlaanderen worden vier structuurbepalende componenten onderscheiden: stedelijke gebieden,
het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuren. Op basis van
de ruimtelijke principes wordt voor deze structuurbepalende componenten de gewenste ruimtelijke
structuur uitgewerkt.
Delen van Herentals worden op provinciaal niveau afgebakend als structuurondersteunende
kleinstedelijk gebied. De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden vertonen vandaag nog
een relatief sterke morfologische structuur met een stedelijk karakter (veelal als gevolg van hun
historische ontwikkeling) en een goed functionerend stedelijk voorzieningenapparaat. De ruimtelijke
ontwikkelingen die plaatsvinden buiten de stedelijke kern leiden nog niet tot een fundamentele
verzwakking van het stedelijk functioneren en bedreigen het stedelijk voorzieningenapparaat niet als
dusdanig. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te
consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan
woningbouw, aan stedelijke voorzieningen en aan economische activiteiten. Dit aanbod kan – omwille
van de aanwezigheid van een relatief sterke stedelijke kern – ook worden ingeplant op plaatsen binnen
het stedelijk gebied die vandaag nog weinig stedelijkheid bezitten.
Herentals maakt bovendien ook deel uit van ‘De Kempische as’, een stedelijk netwerk op Vlaams
niveau. Dit stedelijk netwerk betreft een verstedelijkt gebied. De rol van dit gebied ligt vooral in zijn
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industrieel-economische functie en in de ontwikkeling van de elkaar aanvullende (intensieve)
toeristisch-recreatieve activiteiten die door landschappelijke troeven kunnen worden gevaloriseerd.
Herentals wordt geselecteerd als knooppunt binnen het economisch netwerk Albertkanaal aangezien
deze stad de ruimtelijk-economische potenties van het Albertkanaal en de E313 kan ondersteunen.
Het netwerk van het Albertkanaal is van belang omwille van de performante ruimtelijk-economische
rol en betekenis van het gebied en de aanwezigheid van hoogwaardige vervoers- en
verkeersinfrastructuur waaronder het Albertkanaal en de E313. Daarnaast heeft het gebied langsheen
het Albertkanaal en de E313 potenties voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen,
zowel voor watergebonden als niet-watergebonden activiteiten als voor bijkomende infrastructuur
(o.a. spoor en leidingen). Het economisch netwerk Albertkanaal is eveneens belangrijk voor de
gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen omwille van het ontbreken van een sterke stedelijke
structuur die de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het oosten van Vlaanderen kan
ondersteunen. Als doelstelling worden binnen de economische knooppunten de bedrijventerreinen
geconcentreerd. Regionale bedrijventerreinen kunnen enkel gelokaliseerd worden binnen de
stedelijke gebieden, de gemeenten van het netwerk Albertkanaal en de overige economische
knooppunten. Het Vlaams Gewest werkt het economisch netwerk van het Albertkanaal nader uit in
overleg met de betrokken besturen en overheidssectoren. De realisatie van de aangegeven
ontwikkelingsperspectieven gebeurt in ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Conclusie. Het stedelijke gebied waartoe de site behoort wordt gezien als ‘structuurondersteunend’
waarbij voldoende voorzieningen belangrijk zijn. Ontwikkelingen mogen het functioneren en
voorzieningenniveau niet ondermijnen.

Provinciaal Ruimtelijk structuurplan
De Vlaamse Regering heeft in 2001 de definitieve goedkeuring verleend aan het Provinciaal
Structuurplan Antwerpen, dit werd gedeeltelijk herzien in 2012.
Deelruimten
Herentals functioneert als een scharnierpunt tussen twee assen, nl. de Kempische As en het
Economisch Netwerk Albertkanaal. Herentals kan onderverdeeld worden in Herentals stad:
kleinstedelijk gebied als verdichtingspunt op een rij steden omringd door open ruimten en natuurlijke
elementen (Kleine Nete, Grote Nete, Heuvelrug) en Herentals poort: hoogdynamisch beginpunt van
het economisch netwerk en multimodaal logistiek knooppunt van provinciaal niveau op een smalle
band tussen infrastructuren (E313 / Albertkanaal / spoorweg).
De rol van Herentals wordt als volgt samengevat:
-

knooppunt van stedelijke functies (sport en recreatie, kleinhandel, onderwijs, diensten);

-

geen groei ten koste van naburige grote natuurlijke gehelen die ontwikkeld moeten worden;

-

Poort op provinciaal niveau in het economisch netwerk van het Albertkanaal met
multimodale potenties.

Deelstructuren
Herentals wordt geselecteerd als stedelijk gebied en als gemeente met een gewoon hoofddorp type
II. Een gemeente met een stedelijk gebied en met een hoofddorp type II kan na afbakening van het
stedelijk gebied desnoods meer woningen realiseren dan de natuurlijke aangroei in het buitengebied.
Als structuurondersteunende kleinstedelijk gebied wordt voor Herentals een beleid voorgesteld van
herstructurering. Na een sterke verdichting in het verleden is de kern verzwakt en dringt herstel zowel
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naar bebouwing als naar functies zich op. Afbakening van het kleinstedelijk gebied is een belangrijk
instrument om verdere uitgroei en de bijbehorende verzwakking van ‘Herentals stad’ tegen te gaan.
Als structuurbepalende elementen gelden: de vallei van de Kleine Nete, de beboste zandrug Herentals
– Lichtaart – Kasterlee, het kanaal Herentals – Bocholt, de ‘poort’ Herentals rond het Albertkanaal,
E313 en de spoorwegen (Antwerpen-Turnhout en IJzeren Rijn).
De ligging in een verkeersbundel van bovenprovinciaal niveau in het economisch netwerk van het
Albertkanaal geeft hoge potenties voor de uitbouw van multimodale bedrijvigheid. De gemeente heeft
de mogelijkheid tot het ontwikkelen van bijkomende bedrijventerreinen.
Herentals is op gewestelijk niveau uitgeroepen tot een “economisch knooppunt”. Nieuwe
bedrijvigheid moet ter verdichting en versterking van de kern gebruikt worden. Aanwezigheid van
kleinhandelsconcentraties gelegen langs de K.M.O.-zone Laagland aan de Lierseweg (N13) en aan de
Aarschotseweg (N152) hangen vermoedelijk ruimtelijk samen met het stedelijk gebied.
Herentals is geselecteerd als multimodaal knooppunt van interregionaal niveau, d.w.z. dat de
gemeente een belangrijk knooppunt is van verschillende vervoerswijzen (spoor, weg en water) en dat
op deze plaats interactie mogelijk is tussen de verschillende vervoerswijzen.
Afbakening Kleinstedelijk gebied Herentals
De afbakeningslijn werd definitief vastgesteld op 27 september 2018.
Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘afbakeningslijn’ bepaalt het gebied waarin een
“stedelijk-gebied-beleid” gevoerd zal worden ter realisatie van de taakstellingen voor het
kleinstedelijk gebied voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).
Het PRUP heeft als eerste doel het vastleggen van een grenslijn tot op perceelsniveau en wijzigt daarbij
de bestaande bestemmingen binnen deze grenslijn niet. Binnen de lijn kan het stedelijk-gebied-beleid
verder worden ontwikkeld, onder andere door de opmaak van specifieke RUP’s.

Figuur 7 Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Herentals (en andere provinciale RUP)
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Binnen het afgebakende gebied moet een stedelijk-gebied beleid gevoerd worden. Het RSV omschrijft
dit als een beleid dat gevoerd wordt in de stedelijke gebieden, waar ontwikkeling, concentratie en
verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk
gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen in
een kwalitatieve woonomgeving, het kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte voor
economische activiteiten, het versterken van het stedelijk functioneren (diensten,
gemeenschapsvoorzieningen, stedelijke voorzieningen, …) en het stimuleren van andere vormen van
mobiliteit. Het aanbodbeleid in stedelijke gebieden is essentieel om verdere uitzwerming,
lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het buitengebied te vermijden.
De visie op handel is om de kern te versterken met kleinhandel en buiten de kern 2 zones te voorzien
voor grootschalige detailhandel voor niet-draagbare producten.
Conclusie. De site ligt binnen de afbakening waar een stedelijk beleid dient te worden gevoerd met
ruimte voor economie, wonen en het stedelijke functioneren. De stad heeft een bijkomende
taakstelling voor wonen en heeft door de ligging aan de infrastructurenbundel een belangrijke
economische functie. De kern kan verder worden versterkt met detailhandel.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Op 26 augustus 2010 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals goedgekeurd door de
Bestendige Deputatie. Het GRS geeft de globale ruimtelijke visie en de gewenste ruimtelijke structuur
voor de stad Herentals weer. Hierna worden de relevante elementen met betrekking tot voorliggend
RUP verder toegelicht.
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Globale visie voor Herentals

Figuur 8 Synthese gewenste ruimtelijke structuur
Gewenst profiel Herentals
De stad Herentals wil zich profileren als een herkenbaar en dynamisch kleinstedelijk gebied met een
uitstraling naar de omgeving en een rustig en aantrekkelijk buitengebied. Als eerste stad in een rij van
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stedelijke gebieden heeft Herentals een belangrijke scharnierfunctie. Enerzijds worden ter hoogte van
Herentals de gebieden van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en de Kempische As aan
elkaar gekoppeld. Anderzijds is Herentals gelegen op de overgang tussen de Centrale Kempen en
Zuiderkempen. De rol van Herentals als scharnier tussen Kempische As en ENA dient vorm te krijgen
door een kwaliteitsvolle aanwending van de aanwezige verknoping van infrastructuren in de
gemeente en het ontwikkelen van een krachtig stedelijk gebied. De rol van de scharnier tussen
Centrale- en Zuiderkempen ligt hoofdzakelijk op het vlak van open ruimte en landschappelijke
structuur. Ter hoogte van Herentals markeert de waardevolle Netevallei een duidelijke overgang in de
landschappelijke en natuurlijke structuur. Ten noorden van de vallei bestaat de open ruimte
overwegend uit bos- en natuurgebieden. Het zuidelijk deel is hoofdzakelijk open en vrij vlak en kent
overwegend een landbouwfunctie. De relatie tussen het kleinstedelijk gebied en de kernen in het
buitengebied dient te bestaan uit goede verbindingen zowel voor zacht verkeer, wegverkeer als
openbaar vervoer.
Vijf duidelijke doelstellingen
De visie voor de gemeente Herentals wordt verder uitgewerkt aan de hand van volgende vijf
doelstellingen:
-

Uitbouwen van een aantrekkelijk en herkenbaar stedelijk gebied;

-

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

-

Accentueren en versterken van de uitgesproken landschappelijke en natuurlijke structuren;

-

Troeven van landschap, natuur en bebouwd patrimonium uitspelen als basis voor de
toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de stad;

-

Landbouw stimuleren en versterken.

Het beleid moet gericht zijn op een verdere uitbouw van diverse activiteiten (economisch, sociaal en
cultureel) op strategische plaatsen. Tevens moeten de kwaliteiten van de stad kenbaar worden bij
zowel haar bewoners als bij haar bezoekers.
Aandacht gaat uit naar:
-

de ontwikkeling van hedendaagse gemengde stedelijke omgevingen, in het bijzonder in de
stationsomgeving, in het randstedelijk gebied rondom de Ringlaan en in het gebied tussen
de twee kanalen;

-

het valoriseren van het historisch erfgoed;

-

het aanpakken van de leegstand en invulling met hedendaagse woonvormen, vooral in het
centrum van de stad;

-

de verdere uitbouw van het commercieel apparaat;

-

ondersteuning van de hoogdynamische recreatiepolen.

Afwegingskader handel
Inzake ‘randstedelijke handel met uitbreidingsmogelijkheden’ geeft het GRS een aantal specifieke
aandachtspunten:
Sterk verweven met het stedelijk weefsel komen een aantal randstedelijke handelsgebieden voor.
Aandachtspunten die de gemeente naar voor schuift en wenst te hanteren in de randstedelijke
handelsgebieden zijn de volgende:

RUP ‘Noorderwijksebaan’ te Herentals
4555553011_SN_ST.docx

maart ’20
15

-

De ontwikkeling van de kleinhandelslinten mag niet gaan ten koste van het
kleinhandelsapparaat in het centrum van de stad. Uitsluitend handelszaken die omwille van
de aard van hun goederen (bv. grote meubels, handel in automaterialen) grote
hoeveelheden gemotoriseerd verkeer genereren of zeer groot ruimtegebruik vereisen
mogen zich buiten het centrum vestigen. De ontwikkeling nabij het centrum krijgt voorrang
op de ontwikkeling op grotere afstand.

-

De ontwikkeling mag uitsluitend plaatsvinden op locaties met een hoogwaardige ontsluiting
waarbij doorgaand verkeer nauwelijks hinder mag ondervinden.

-

Gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur (gemeenschappelijke parkings, ventwegen
voor gemeenschappelijke ontsluiting, enz...) wordt vooropgesteld.

-

Er dient over gewaakt te worden dat door de vestiging van bijkomende zaken de draagkracht
en (verkeers)leefbaarheid niet overschreden wordt.

-

Er dient aandacht te gaan naar beeldkwaliteit: klassieke ‘dozenarchitectuur’ wordt
gemeden. Er dient aandacht te gaan naar groen.

De randstedelijke handelsconcentratie ‘Stadsveld’ kan verder uitbreiden mits zijn gunstige ligging en
compactheid. Een rechtstreekse ontsluiting naar de Ringlaan is niet toegestaan. Om intensief
ruimtegebruik te stimuleren worden de parkeerruimten zoveel mogelijk gegroepeerd, eventuele
parkeergebouwen zijn toegestaan. Specifieke aandacht dient uit te gaan naar de visuele afscherming
ten opzichte van het omliggende woongebied.

Conclusie. De ontwikkeling van randstedelijke handelsgebieden wordt ondersteund door het GRS. Er
dient daarbij aandacht te zijn voor (impact op) het kleinhandelsapparaat in de stad, de ontsluiting, de
ligging nabij het centrum, gemeenschappelijke infrastructuur, draagkracht omgeving en
beeldkwaliteit.
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Overige relevante studies
Ontwikkeling Stadsveld
Ten oosten van het plangebied, is er een woonontwikkeling voorzien waarvoor inmiddels een
masterplan werd opgemaakt1. Onderstaand is er een beeld van het stedenbouwkundig concept
(ontsluiting) en de bouwvolumes die werden voorzien.

Plangebied

Figuur 9 Ontsluiting site

Bovenstaand plan voorziet een doorsteek voor de hulpdiensten doorheen het plangebied van
voorliggende RUP.

1

De ontwerpfase is nog steeds lopende, het RUP tracht steeds de meest recent beschikbare plannen
te hanteren.
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Figuur 10 De bouwvolumes die voorzien zijn in het projectontwerp

Het plan voorziet een ruime buffer naar de ring toe, maar nauwelijks buffer of mogelijkheden tot
buffer naar de handelssite toe. In bovenstaand beeld is de Carrefour afgebeeld die ten noorden van
het plangebied ligt. Ten opzichte van het plangebied is er op dit moment wel buffering door het
beboste perceel.
Door het studiebureau Move werd een ontsluitingsstudie opgemaakt voor de ontwikkeling Stadsveld,
waarbij 4 verschillende scenario’s werden onderzocht. Volgende werd als voorkeurscenario
geselecteerd:

Figuur 11 voorkeurscenario ontsluiting Stadsveld

Bij dit scenario worden er een aantal lussen gebruikt voor de interne ontsluiting, dit bleek het meest
optimale scenario naar verkeerveiligheid en -leefbaarheid toe.
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De stad acht het opportuun om vanuit de Stadsveld-ontwikkeling een trage wegen doorsteek naar de
Noorderwijksebaan te onderzoeken. Mogelijkheden zijn ten noorden en/of ten zuiden van de
handelssite. De zuidelijke doorsteek zou kunnen aansluiten op een mogelijk toekomstige trage wegen
verbinding langsheen de ring:

?
?

Figuur 12 Mogelijke locaties van een doorsteek naar de Noorderwijksebaan
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Strategisch Commercieel Plan voor de detailhandel in de stad Herentals
Door de Provincie Antwerpen is samen met de stad Herentals een plan uitgewerkt in een traject waar
bestuurders, administratie en handelaars werden betrokken.
Het gaat om een aantal acties die de stad wil ondernemen om haar positie als regionale winkelstad te
bevorderen. De studie spitst zich voornamelijk toe op de kleinhandel in het centrum, er komen geen
acties naar voren die van toepassing zijn op het plangebied.

Figuur 13 Kernwinkelgebied Herentals met aanduiding plangebied

Uit bovenstaande figuur blijkt dat een functionele link met het bestaande handelsapparaat in het
centrum moeilijk ligt, gezien de perifere ligging.
Door de dienst economie van de Provincie Antwerpen werd een impactmeting uitgevoerd voor de Aldi
bij een verdubbeling van de handelsruimte (van 600 m² naar 1200 m². Deze berekeningen worden
uitgevoerd volgens een dynamisch statistisch model van Geo Intelligence. Volgende conclusie kwam
uit het model naar voren: “Enkel impact vast te stellen op vlak van dagelijkse goederen, met zeer
beperkte interne verschuivingen tussen individuele aanbieders in de branche en zonder merkbaar effect
op andere gemeenten.
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van
beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. Het beleidsplan is nog niet
vertaald in wetgeving en is dus nog niet van kracht, toch worden een aantal principes hier reeds
afgetoetst.
Ruimtelijke rendement verhogen
Het gaat over de mate waarin bestaand ruimtebeslag wordt gebruikt voor maatschappelijke
doeleinden. Technologische evoluties kunnen daarbij worden aangewend en inspireren tot
innovatieve (ondergrondse en 3D) stadsplanning. Mogelijke principes on dit te realiseren zijn
‘intensivering’ en ‘verweving’. Belangrijk daarbij zijn leefkwaliteit, klimaatbestendigheid en
verhardingsbeperking.
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Functies bundelen en verweven binnen het ruimtebeslag
Het bundelen is belangrijk omwille van de beheersing van de mobiliteit en efficiëntie op het vlak van
logistiek en energie. Het basisprincipe is ‘verweven waar het kan’ en ‘scheiden waar het moet’.
Verweven van functies binnen de kern gebeurt vanuit de gedachte dat de functies elkaar versterken,
om maatschappelijke meerwaarde te creëren (zoals het sluiten van kringlopen in functie van een
circulaire economie) en om het aantal verplaatsingen te beperken.

Knooppuntwaarde en voorzieningenniveau bepalen mogelijkheden voor gemengde ontwikkeling van
wonen, werken en voorzieningen

Figuur 14 Knooppuntenkaart (VITO)

De locatie scoort ‘zeer goed’ voor zowel openbaar vervoer als voor voorzieningen.
Energie-uitwisseling ruimtelijke organiseren
Het samenbrengen van functies in gebouwen en bouwblokken maakt warmte-uitwisselingen en een
efficiënter gebruik van warmte mogelijk. Hogere dichtheden dragen bij tot de rentabiliteit van
warmtenetten.
Conclusie. De site heeft een hoge knooppuntwaarde en komt in aanmerking voor verdere verdichting.
Belangrijke principes hierbij zijn verweving en intensivering, zonder de leefbaarheid,
klimaatbestendigheid en verhardingsbeperking uit het oog te verliezen. Het samenbrengen van
functies en gebouwen biedt mogelijkheden naar efficiëntere energie-uitwisseling.
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Juridische planologische toestand, rooilijnenplannen en atlas der buurt- en
voetwegen
Bestemmingsplannen
Gewestplan

Figuur 15 gewestplan (Dep Omgeving, 2014)

De site heeft de bestemming woongebied in het noorden en buffergebied in het zuidelijk deel.
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Verkavelingen
Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen gelegen.
Vergunningsstatus
Aldisite + aangrenzende woning
Nr.
Aard aanvraag
2014-00258
Afbraak van een luifel, het verbouwen van een winkel en het plaatsen
van een stalling voor zelfbedieningswagentjes
1990-00176
Plaatsen van lichtreclame
1989-00220
Verbouwen bestaand gebouw zonder volumewijziging van een
garage naar handelspand
1980-00123
Vergroten van een bestaande garage
1974-68
Bouwen van woning + sanitair-inrichting
1967-00033
Uitbreiding van bestaande garage
1964-00105
Oprichten woning en verbouwen van garage
1961/33
Oprichting bergplaats voor auto’s

Datum
09/02/2015
24/10/1990
27/12/1989
28/07/1980
18/07/1968
13/07/1964

De site van de woning en de Aldi was oorspronkelijk één entiteit (een garagegebouw en woning) en
evolueerde later naar twee afzonderlijke entiteiten, namelijk supermarkt (via functiewijziging van
garage naar handelspand) en woning. De vergunningstoestand van beide is hierboven gezamenlijk in
chronologische volgorde samengevat.
Bristol
Nr.
1994-00161
1993-00140

Aard aanvraag
Regularisatie van het bouwen van een handelsgebouw
Oprichten van een handelsgebouw

Datum
06/03/1995
11/08/1993

Atlas der buurt- en voetwegen

Figuur 16 Atlas der buurt- en voetwegen
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In het plangebied zijn volgende wegen gelegen:
-

de buurtweg nr. 4;

-

voetweg nr. 66;

-

voetweg nr. 67.

De voetweg nr. 4 werd verlegd, hiertoe werd een rooilijn- en onteigeningsplan opgesteld (kb 18-031971):

Figuur 17 Rooilijn- en onteigeningsplan Buurtweg nr. 4

Rooilijnenplan
Ter hoogte van de Ringlaan (gewestweg N13) is een rooilijn van kracht. Administratie Wegen en
Verkeer zal hier een advies uitbrengen. In een bestaand advies voor een ander dossier ter hoogte van
de ring werden volgende voorwaarden opgelegd:
-

de rooilijn volgens plan C/6620 – KB van 30/04/1969

-

de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.

-

er wordt geen rechtstreekse toegang tot de Ringlaan toegestaan
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Onteigeningsplan Stadsveld
Aan de woonontwikkeling Stadsveld (zie 2.4.1) is tevens een onteigeningsplan gekoppeld, het recht
werd toegekend aan nv. De Woonbrug. Een aantal percelen ter hoogte van de ring worden onteigend
om een bufferstrook te kunnen realiseren van de woonontwikkeling ten opzichte van de Ringlaan. Het
beboste perceel uit het plangebied is mede als te onteigenen opgenomen.

Plangebied

Figuur 18 Onteigeningsplan stadsveld - aanduiding te onteigenen perceelsdelen

In voorliggende RUP zal verder onderzocht worden in welke mate het desbetreffende perceel al dan
niet een rol heeft binnen dit RUP in functie van buffer en/of bedrijvigheid.
Dit in opmaak zijnde ruimtelijk uitvoeringsplan en het voormelde onteigeningsbesluit zijn twee
instrumenten los van elkaar, elk met hun eigen finaliteit. Het ene plan heeft in principe geen voorrang
op het andere. Het RUP kan echter wel impact hebben. Bijvoorbeeld wanneer de uiteindelijke
voorschriften niet in overeenstemming zouden zijn met de intenties van de instantie die het
onteigeningsbesluit heeft opgemaakt voor dat specifieke perceel. De motivatie tot onteigening lijkt
dan te zijn verdwenen, gezien er mogelijk geen vergunningsbasis meer bestaat voor de oorspronkelijke
intenties. Er is in het onteigeningsdecreet echter geen specifieke vervalregeling voor situaties waar
twee instrumenten elkaar kruisen.
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Bodem
Plangebied en omgeving
Terrein is vlak te noemen

Reliëf
Bodemkaart

Zeer droge tot droge lemige zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont. Door het oprichten van
Aldi en Bristol is dit grotendeels achterhaald.
Geen

Ontginningen
Bodemonderzoeken

Erosiegevoelig

Geen. Op de aangrenzende site van de Carrefour werd er
een oriënterend bodemonderzoek gevoerd (30-082019).
Geen

Gevoelig voor grondverschuivingen

Geen

Bodemkundig erfgoed

Geen

Water
Stroomgebied/Bekken/Deelbekken

Plangebied en omgeving
Schelde / Netebekken / Middengebied Kleine Nete

Waterlopen

Geen

Polder/Watering

Geen

Overstromingsgevoelige
(watertoetskaart 2017)
Signaalgebied

gebieden

Geen
Geen

Watergevoelige openruimtegebieden

Geen

Grondwaterstromingsgevoeligheid

Matig gevoelig voor grondwaterstroming, type 2

Infiltratiegevoeligheid

Volledig infiltratiegevoelig.

Zuiveringsgebied

Herentals

Zoneringsplan
Beschermingszone grondwaterwinning

Aldi en Bristol liggen in het centraal gebied, het
bosgedeelte is nog niet opgenomen
Geen

Oppervlaktewaterwingebied

Geen

Actie stroomgebiedsbeheerplan

Geen

Biodiversiteit
Vogelrichtlijngebied

Plangebied en omgeving
Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Ramsargebied

Geen

Gebieden van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)
Gebieden van het duinendecreet

Geen

Vlaamse of erkende natuurreservaten

Geen
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Bosreservaten

Plangebied en omgeving
Geen

Bos (digitale boswijzer)

Geen

IHD-zoekzones

Geen

Biologisch Waarderingskaart

Het beboste perceel binnen het plangebied is aangeduid
als ‘biologisch waardevol’ (opslag van allerlei aard). Dit is
mogelijk gedateerd gezien het grotendeels gaat om een
afstervend naaldbos.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Beschermd erfgoed (beschermde
cultuurhistorische
landschappen,
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten,
overgangszones,
archeologische sites)
Vastgestelde inventarissen

Plangebied en omgeving
Geen

Geen

Erfgoedlandschappen

Geen

Unesco werelderfgoed

Geen

Beheersplannen

Geen

Gebieden geen archeologie

Geen

CAI

Geen

Wetenschappelijke inventarissen

Geen

Provinciale
landschapskenmerkenkaart

‘Verstedelijking’, de ring is aangeduid als ‘Internationale
hoofdweg’

Mobiliteit
De Lijn
NMBS
Fietsinfrastructuur

Bovenlokaal fietsroutenetwerk

Categorie wegen
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Route ‘Mechelen - Heist-op-den-Berg - Herentals’ langs
Herenthoutseweg met haltes op ± 50m van plangebied
Station ‘Herentals’ op 1200 m (vogelvlucht)
Langsheen de Herenthoutseweg en de Ringlaan zijn er
fietspaden voorzien. Deze worden intensief gebruikt
door pendelaars en schoolgaande jeugd.
Langsheen het plangebied op de Herenthoutseweg loopt
een functionele fietsroute, deels conform, deels niet
conform (mogelijk gedateerd gezien de snelheid
verlaagd is). Langsheen de Ringlaan loopt een
fietssnelweg.
De Herenthoutseweg is een lokale weg type 2, de
Noorderwijksebaan is een lokale erfontsluitingsweg.
De Ringlaan is een primaire weg II.
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Kwaliteiten, knelpunten, potenties en bedreigingen
Kwaliteiten
-

De aanwezigheid van kleinhandel nabij het stadscentrum;

-

Goede bereikbaarheid van de site;

-

Kwalitatieve afwerking van het front van de handelspanden, landschappelijke integratie van
Bristol;

-

Aanwezige beeldbepalende hoogstamboom;

-

Beleidsvisies op verschillende niveaus ondersteunen het versterken van de stedelijke kern
met kleinhandel.

Knelpunten
-

Aanwezigheid verschillende blinde gevels in het straatbeeld;

-

Sterk gericht op autobereikbaarheid;

-

Hoge verhardingsgraad en beperkte ruimte-efficiëntie;

-

Bestemming buffer volgens gewestplan zuidelijk deel van de site;

-

Congestie op de Herenthoutseweg tijdens drukke momenten / conflicten met fietsverkeer;

Potenties
-

Mogelijkheid tot schaalvoordelen indien de verschillende eigenaars samenwerken;

-

Mogelijkheid om stedelijk weefsel hier verder af te werken;

-

Mogelijkheid om de groenbuffer aan de ring door te trekken;

-

Mogelijkheid tot zichtlocatie aan de Ringlaan;

-

Mogelijkheden tot verweving en meervoudig ruimtegebruik;

-

Een trage wegen verbinding enerzijds tussen de woonontwikkeling ‘Stadsveld’ en de
Noorderwijksebaan en anderzijds langsheen de Ringlaan.

Bedreigingen
-

Gebrek aan mogelijkheden tot uitbreiding voor Aldi;

-

Verder afsterven van het naaldbosje, verrommeling.
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Visie voorgenomen plan
Algemene visie
Een stedelijke omgeving wordt onder meer gekenmerkt door een hogere dichtheid en verweving van
functies. Het is wenselijk te onderzoeken in welke mate dit kan worden toegepast op het studiegebied
en een transitie naar een meer ruimte-efficiënte opstelling van de handelssite kan worden ingezet.
Bij nieuwe ontwikkelingen in het studiegebied dient er aansluiting te worden gezocht naar het
omliggende stedelijke weefsel, zowel in fysieke zin (dichtheden, hoogtes, typologieën, …) als in
functionele zin (aanknopen bij het omliggende woongebied). De autobereikbaarheid zal voorlopig een
belangrijke rol blijven spelen, wel is er de potentie dat het stedelijke cliënteel in de toekomst meer
gebruik maakt van alternatieve vervoerswijzen. Bij het aansluiten op de omgeving, dient er met
mogelijke toekomstscenario’s rekening te worden gehouden zoals een verdere verdichting van het
bestaande stadsweefsel of een woonontwikkeling op de Alma-site.
Verbindingen zijn een belangrijk aspect in het studiegebied en de onmiddellijke omgeving ervan.
Indien het enkel om traag verkeer gaat zou er aansluiting kunnen gezocht worden richting ring, een
traject dat dan verder aansluit op het bestaande fietsverkeer aan het kruispunt over de ring of op een
– nog niet bestaande – fietsverbinding langsheen de ring. Na de herziening van het mobiliteitsplan wil
de stad een circulatieplan opstellen: de principes hiervan dienen mogelijk geïntegreerd te worden in
het plangebied.
Naast een functionele verweving in de ruimte door te stapelen kan er ook verweving in tijd door
meervoudig gebruik. Een grotere parking kan dan bijvoorbeeld ’s avonds gebruikt worden als
randparking voor een uitgaanspubliek. Meer aandacht voor het klimaat kan enerzijds door een
doordachte ontharding met mogelijkheden tot waterbuffering en/of infiltratie en anderzijds door een
sterkere ingroening middels het gebruik van bomen en groendaken. Een doordachte
landschapsarchitectuur zal ook de visuele aantrekkelijkheid van de site verhogen.

Concepten
De hier beschreven concepten vormen ontwerpprincipes die voor het hele plangebied gelden. Deze
vormen eveneens de spelregels die werden gehanteerd bij het uitwerken van het ontwerpend
onderzoek.
Handelssite
Handel blijft in eerste instantie behouden. Aldi wenst momenteel
uit te breiden naar 1800m² bruto, Bristol heeft geen concrete
uitbreidingswensen. Mogelijk wisselen de Bristol en Aldi van pand
of worden deze samengevoegd;
De functionele relatie met de noordelijke Alma-site blijft belangrijk;
Autobereikbaarheid blijft relevant, er dient dus ook in voldoende
parking te worden voorzien;
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Verweving
Conform de ligging in een stedelijke context en vanuit een efficiënt
ruimtegebruik, dienen verschillende functies zoveel mogelijk te
worden verweven;
Verweving kan ook door meervoudig ruimtegebruik in tijd en
ruimte;
Het parkeergebeuren kan efficiënter worden opgelost door een
meer gedeelde parking. Andere mogelijkheden zijn deels
ondergronds, deels half-ondergronds en/of deels op het dak.

Flexibiliteit
De lange termijn mogelijkheden dienen te worden meegenomen in
het
schetsen
van
een
toekomstscenario.
Huidige
handelsontwikkelingen dienen bijvoorbeeld te passen in een langetermijnscenario waar handel gecombineerd wordt met meer
woonfunctie;
Ook dient er te worden geanticipeerd op (mogelijke) toekomstige
ontwikkelingen in de omgeving. De invulling van het plangebied
dient nog steeds relevant te zijn voor en aan te sluiten op de
ontwikkeling Stadsveld, de Alma site, etc.;
De bestaande woning wordt geïntegreerd in het geheel, maar kan
in de toekomst ook deel uitmaken van een ruimere, eventueel
multifunctionele ontwikkeling.
Door de verschuiving naar alternatieve vervoerswijzen die
momenteel in opgang is, dienen de parkeerruimten maximaal
flexibel worden opgevat zodat deze bij afnemend autoverkeer ook
anders kunnen worden ingezet.

Omgeving
Ontwikkelingen op de site mogen op geen enkele manier de
leefbaarheid van de omgeving in het gedrag brengen. Ook de
ambitie voor wat betreft leefbaarheid op de site zelf dient hoog te
liggen. Door de nabijheid van de ring zijn luchtkwaliteit en mogelijke
geluidsoverlast aandachtspunten.
De site dient meer waterdoorlatend te zijn naar de toekomst toe
zodat hemelwater beter kan infiltreren. Dit dient te leiden tot een
betere waterhuishouding om wateroverlast op de site en ruimere
omgeving te vermijden;
Een meer groene invulling van het plangebied leidt tot een aantal
ecosysteemdiensten, onder meer het beperken van het ‘hitte-eiland
effect’, een typische stedelijke problematiek. Er dient te worden
onderzocht wat de waarde is van het bestaande bos in welke mate
het dient te worden behouden.
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Doorwaadbaar
Gezien de ligging in een stedelijke context, de woonontwikkeling
‘Stadsveld’ ten oosten, de nabijheid van een scholensite en de
nabijheid van een belangrijke fiets-as is ‘connectiviteit’ een
belangrijk aspect bij nieuwe ontwikkelingen. Door in te zetten op
een goede doorwaadbaarheid van de site, worden alternatieve
vervoerswijzen (ook voor handel) gestimuleerd.
Trage wegen verbindingen kunnen ook steeds gecombineerd
worden met de noodzakelijke toegang voor de hulpdiensten. Een
trage weg kan ook zuidelijk aansluiten op een (mogelijks op
termijn te realiseren) groene as langs de ring.
De relatie met de Ringlaan blijft belangrijk: ontsluiting, laden en
lossen, afhandelen van de verschillende vervoersmodi.

Uitstraling
Een opwaardering van de plek kan worden bekomen door in te
zetten op een meer uitdagende en tot de verbeelding sprekende
architectuur en landschapsarchitectuur;
Een optie die dient te worden onderzocht is in weke mate kan
worden gewerkt met een architecturaal accent ter hoogte van de
ring (zichtlocatie);
Naast het integreren in het bestaande en toekomstige stedelijke
weefsel, kan ook worden gekeken naar wat de ontwikkelingen in
het plangebied kunnen betekenen vóór die omgeving. Mogelijk
kunnen de ontwikkelingen in het plangebied zelf als een hefboom
fungeren.
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Ontwerpend onderzoek
De bedoeling van het ontwerpend onderzoek is om middels een aantal schetsontwerpen af te toetsen
wat de verschillende opties zouden kunnen betekenen op het terrein. Het gaat dus niet om mogelijke
realisaties waartussen gekozen zal worden, maar om een vrijblijvende oefening om te bekijken wat
de voor- en nadelen zouden zijn als iets op een bepaalde manier wordt uitgevoerd. De reacties op de
startnota tijdens de consultatieronde zullen gebruikt worden om conclusies te formuleren die het
raamwerk zullen vormen bij de verdere uitwerking RUP (bestemmingszone(s) en bijhorende
voorschriften).
Volgende zaken werden onderzocht:
-

Al dan niet integreren van de woonkavel;

-

Al dan niet behoud van de groenbuffer aan de ring (bosje);

-

Op welke manier kan er worden verweven met wonen of andere functies zoals kantoor?

-

Op welke manier kan het parkeren worden georganiseerd?

-

Hoe kan een architecturaal element er uitzien?

-

Wat is de relatie met het bestaande openbare domein / ring?

-

Combinatie van de handelspanden of net gescheiden?

De principes van verweving en deels geïntegreerde parking werden in alle scenario’s doorgevoerd
gezien de ligging in stedelijk gebied en de expliciete vraag daarnaar in de hogere beleidskaders.
Daarnaast vertrekken de voorstellen van kwalitatief wonen. Wonen gericht naar de ringweg of de
parking van de Carrefour is niet wenselijk. De beboste delen worden ook voor het grootste deel
behouden. Langsheen de ring wordt telkens voldoende ruimte gelaten voor de aanleg van een groene
strook en een mogelijk toekomstige trage wegen verbinding.
De voorstellen gaan ook telkens uit van een ondergrondse en een bovengrondse parking. Zo wordt er
telkens ±900m² ondergrondse parking voorzien, dit is noodzakelijk om het terrein kwalitatief te
kunnen inrichten. 900 m² komt neer op zo’n 30 á 40 parkeerplaatsen en is dus niet voldoende voor de
handelsfunctie. In de scenario’s wordt onderzocht waar de bovengrondse parking(s) kunnen worden
aangelegd.
Van elk scenario wordt er een ‘SWOT-analyse’ opgemaakt. De conclusies hieruit worden meegenomen
bij de verdere uitwerking van het RUP.
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Voorstel 1: wonen gericht op de straat
Dit scenario gaat uit van een beperkte toename aan handelsruimte en het voorzien van een bijkomstig
woonprogramma. Het inrichtingsontwerp voorziet een relatie met de straat en een nieuwe publieke
ruimte. Deze publieke ruimte is zowel de toegang voor de handelszaken als voor de woningen. Dit
garandeert een levendig plein. Dit plein krijgt bij voorkeur een groen karakter om de woonkwaliteit te
waarborgen. Bovengrondsparkeren gebeurt aan de achterzijde van het gebouw.

4

5

Figuur 19 Isometrie voorstel 1

1.

Woningen bovenop handelsruimten met zowel een groenbuffer als een terugsprong om
voldoende afstand tot de ringweg te voorzien.

2.

Parkeren uit het zicht van de straat. Parking kan ook dienen voor de nieuwe woonwijk na de
openingsuren.

3.

Groene publieke ruimte langs de straatkant.

4.

Volledig behoud van bestaande woning.

5.

Trage wegen doorheen het gebied.
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Figuur 20 Principe voorstel 1

Indicatieve bruto oppervlaktes zoals aangeven op basis van tekening:


Oppervlakte voor wonen: 1750m²;



Oppervlakte voor handel: 2980m².

SWOT
Sterktes
Parking bevindt zicht uit het zicht
(beeldkwaliteit);
Groene ruimte aan het publieke
domein;
Bestaande groen (bosje) grotendeels
behouden;
Ruimte-efficiënt door de handelspanden
samen te voegen
Kansen
Verweving van functies (wonen boven
handel);
Mogelijkheden
voor
een
meer
geïntegreerde handelscluster (hier
werken de eigenaars dus samen om tot
één cluster te komen);
Gehanteerde vorm bebouwing biedt
mogelijkheid om in noordelijke richting
verder te bouwen (Alma site);
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Zwaktes
Handelspand ‘schuift’ achter bestaande
woning;

Bedreigingen
Woonfunctie relatief dicht bij de ring
(ondanks afbouw);
Achterliggende parking heeft weinig
sociale controle buiten de openingsuren.
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Voorstel 2: Wonen aan het groen
Dit scenario gaat uit van een beperkte toename aan handelsruimte en het voorzien van een bijkomstig
woonprogramma. Door het beschikbaar komen van de woning gelegen op de hoek van de
Noorderwijksebaan, kan het volledige handelsvolume langs de Herenthoutseweg gerealiseerd
worden. Dit vrijwaart het achterliggende gebied voor een kwalitatieve woonontwikkeling. In dit geval
is er een meergezinswoning in een groene omgeving ingetekend. De woning wordt afgeschermd van
de parking en de R15 door een groenstructuur.

4

Figuur 21 Isometrie voorstel 2

1.

Woningen aan de straatkant. Voldoende afstand tot de Ringlaan door terugsprong.

2.

Woningen in groene setting.

3.

Handel op zichtlocatie.

4.

Trage wegen doorheen het gebied.
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Figuur 22 Principe voorstel 2

Indicatieve bruto oppervlaktes zoals aangeven op basis van tekening:


Oppervlakte voor wonen: 1940m²;



Oppervlakte voor handel: 2990m².

SWOT
Sterktes
Parkeerruimte ligt dicht bij de
handelspanden
en
gemakkelijk
bereikbaar;
Een gevarieerder woningaanbod, wonen
in een groene omgeving;
Efficiënt gebruik van perceel door sterke
‘rationalisering’ van het handelspand
(eigenaars werken samen om tot één
groot handelspand te komen).
Kansen
Optimalisatie van de ruimte door
integratie van de bestaande woning;
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Zwaktes
Parking ontsiert nu het straatbeeld (tenzij
kwalitatief aangelegd);
Verweving is hier beperkt;
Eerder
klassieke
uitwerking
van
grootschalige detailhandel;

Bedreigingen
De vrijstaande wooneenheid ligt eerder
geïsoleerd van het overige stadsweefsel;
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Voorstel 3: Herzien ruime omgeving
Dit scenario gaat uit van een beperkte toename aan handelsruimte en het voorzien van een bijkomstig
woonprogramma voor het plangebied. Daarnaast is er bijkomend gekeken hoe het gebied kan
ontwikkeld worden als de site van de Carrefour ook herzien wordt. Hierdoor moeten woningen niet
afgeschermd worden van de bestaande parking maar kunnen ze aansluiting zoeken bij het
naastliggende terrein. De bebouwing aan de Noorderwijksebaan mag de kwaliteit van het
overliggende bouwlint niet in gedrang brengen. In dit voorstel zijn er daarom maximum 3 bouwlagen
ingetekend en werd er 6 meter afstand van de perceelgrens gehouden, zodat er ruimte is voor
groeninrichting.

4

Figuur 23 Isometrie voorstel 3

1.

Wonen boven handel aansluitend met de woonstraat

2.

Wonen in het groen. Ontsloten via nieuwe woonwijk.

3.

Kantoren boven op handelsruimte.

4.

Trage wegen doorheen het gebied.
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Figuur 24 Principe voorstel 3

Indicatieve bruto oppervlaktes zoals aangeven op basis van tekening:


Oppervlakte voor wonen: 1970m²;



Oppervlakte voor handel: 2930m²;



Oppervlakte voor kantoren: 430m².

SWOT
Sterktes
Parking ook hier nabij en toegankelijk;
Handel is meer gevarieerd uitgewerkt;
De hoek met de ring krijgt een
architecturale ‘landmark’.

Kansen
Aanzet wordt gemaakt voor een verdere
ontwikkeling op de noordelijk gelegen
Alma site (het pand van de Aldi wordt
behouden en uitgebreid), het andere
pand wordt herbouwd aansluitend bij de
Alma-site).
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Zwaktes
De verschillende handelspanden maken
een wat moeilijke hoek;
Ook hier is het handelspand achter de
bestaande woning een minder optimaal
gegeven (huidige situatie);
Bedreigingen
Wonen op de hoek met de ring is mogelijk
niet kwalitatief, eerder geschikt voor
kantoorfunctie.
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Bepalen van de plan-m.e.r.-plicht
RUP’s vallen onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM. Omdat ze
het kader vormen voor de toekenning van een vergunning vallen ze eveneens onder het
toepassingsgebied van het DABM.
Het voorgenomen RUP ‘Noorderwijksebaan’ vormt het kader voor het toekennen van een vergunning
voor een project vermeld in bijlage I, II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van categorieën van
project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen, namelijk 10b
‘Stadsontwikkeling’.
Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het
plangebied ca. 1,4 ha betreft en 0,0003 % van het grondgebied van Herentals. Het lokaal niveau kan
mee worden gemotiveerd vanuit het lokale karakter van de te verwachten invulling, de beperkte
schaal, de lokale bediening en omvang.
Het voorgenomen RUP ‘Noorderwijksebaan’ komt dus in aanmerking voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage.
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Onderzoek naar
milieueffecten

de

aanzienlijkheid

van

Bodem
De bestaande handelssite is reeds volledig verhard. Door graafwerken in het verleden is het
aannemelijk dat de kwetsbare bodem zoals beschreven in de bodemkaart grotendeels in het verleden
vernietigd werd.
Waar de ‘dikke antropogene humus A horizont’ nog aanwezig kan zijn, is op het beboste perceel in het
plangebied. In de verschillende geschetste scenario’s behoudt dit perceel grotendeels zijn groene
invulling en zal het zijn bufferende functie naar de ring toe behouden. In het tweede scenario is er
negatieve impact van het achterliggende woonvolume dat op het beboste perceel wordt voorzien.
Gezien de ligging in een stedelijke omgeving met een reeds sterk aangetaste bodem, wordt de impact
niet als significant beoordeeld.
Er worden op de site geen activiteiten mogelijk gemaakt die een verhoogde kans geven op
bodemverontreinigingen.

Water
De site is grotendeels verhard, het planvoornemen om de verharding te beperken en meer groen te
voorzien wordt als positief beoordeeld. Gezien ook de infiltratiegevoeligheid van het plangebied is een
verdere ontharding een goede optie. De noordelijk gelegen Alma site heeft recent de parking
vernieuwd met meer aandacht voor infiltratie en buffering.
Het plangebied is niet overstromingsgevoelig, Gezien de geplande afname van verharding en het
voorzien van meer groen, zijn problemen met wateroverlast niet te verwachten.
Het plan maakt de realisatie van ondergrondse parkings mogelijk. Gezien de matige gevoeligheid voor
grondwaterstroming kunnen grote ondergrondse constructies problematisch zijn, dit is een
aandachtspunt op projectniveau. De bevoegde instantie dient op dat moment om advies te worden
gevraagd.

Biodiversiteit
Het aanwezige bos (± 3000m²) is biologisch waardevol en bestaat uit spontane opslag. Een deel van
deze opslag zijn sparren en die zijn momenteel aangetast en afstervend, vermoedelijk door de plaag
van de ‘Letterzetter’ kever. In het tweede scenario werd een woonvolume voorzien ter hoogte van dit
bos. Ondanks dat het daarbij de bedoeling is om de groene omgeving te behouden, zal er een zekere
aantasting zijn van de biodiversiteit en is er een negatief effect. Gezien het planopzet om voldoende
groen te voorzien, wordt het effect als niet aanzienlijk beoordeeld.
De grote beuk op de hoek van de Herenthoutseweg en de Noorderwijksebaan wordt als waardevol
gezien en het is de bedoeling deze te behouden. Het kan aangewezen zijn om de bescherming op te
nemen in de stedenbouwkundige voorschriften.

Landschap en erfgoed
Er zijn geen vastgestelde landschapswaarden of erfgoedelementen binnen het plangebied of de
onmiddellijke omgeving. Het plan beoogt een zekere architecturale kwaliteit en tracht door minder
verharding en meer groen, een aangenamer landschapsbeeld te bekomen.
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In alle scenario’s wordt er voldoende ruimte langsheen de ring vrij gelaten om op termijn een
groenstrook met bomenrij(en) te kunnen realiseren en zo te werken aan een groenere ring. Het opzet
om meer architecturale en landschappelijke kwaliteit te bekomen, wordt positief beoordeeld.

Mens – mobiliteit
Parkeerbehoefte en bijkomende verkeersgeneratie
Om de impact op de mobiliteit correct te kunnen berekenen, wordt uitgegaan van een maximaal
scenario met:
-

2990 m² handel;
1970 m² wonen of 20 wooneenheden aan een gemiddelde van 97m² per woning (FOD
Economie, 2016);
430 m² kantoor;

Wonen
Een modellering op basis van het ‘Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies (2018)’ voor 20 woningen
(met een opdeling in 10 eengezinswoningen en 10 appartementen), levert de volgende resultaten voor
de verkeersgeneratie op:

Figuur 5-1 Verkeersgeneratie wonen maximaal scenario
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Op weekdagen blijven de piekuren beperkt tot 5 uitgaande en 4 ingaande autoverplaatsingen, in het
weekend liggen de piekmomenten nog lager.
Wat betreft de parkeerbehoefte geeft het model de volgende cijfers op:

Figuur 5-2 Parkeerbehoefte auto maximaal scenario

De parkeerbehoefte wat betreft wonen bedraagt 29 plaatsen voor een maximaal scenario.
Handel
In een maximaal scenario bedraagt de handel 2990 m², om de parkeergeneratie te berekenen, worden
de kencijfers van het ‘Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies (2018)’ gebruikt. In de bestaande
situatie gaat het over een supermarkt en fashion, er wordt hier uitgegaan van een maximaal scenario
van de volledige oppervlakte aan supermarkt (meest verkeersgenererend, bovendien zijn er voor
fashion geen kencijfers beschikbaar).
Het aantal werknemers bedraagt volgens het richtlijnenboek 2,25 per 100m 2 bruto vloeroppervlakte
(b.v.o.) Volgens de Federale diagnostiek woon-werk verkeer voor Herentals (ca. 4700 werknemers)
mag worden aangenomen dat 65% als autobestuurder komt werken. Voor de uitbreiding van 915m 2
b.v.o. mag worden verwacht dat er 21 werknemers zullen zijn waarvan er 13 als autobestuurder
komen werken.
Voor bezoekers (klanten) aan retail wort eveneens ‘worst case’ uitgegaan van een supermarkt.
Volgens het richtlijnenboek zijn er naar schatting 55 bezoekers per 100m2 b.v.o. per dag. Gezien de
locatie en eveneens vanwege de functie (supermarkt) mag volgens het richtlijnenboek worden
aangenomen dat 70% van de klanten (kassatickets) als autobestuurder komt winkelen. Algemeen voor
winkelen in structuur ondersteunend kleinstedelijk gebied mag worden uitgegaan van 53%
autobestuurder, voor een supermarkt ligt dit echter hoger.
De dagverdeling van deze verkeersgeneratie van wagens is weergegeven op onderstaande grafieken
voor werkdagen, vrijdagen en zaterdagen. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde verkeersgeneratie,
afhankelijk van dag tot dag kan dit hoger of lager fluctueren.
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Figuur 5-3: Handel dagverdeling verkeersgeneratie werkdagen

Figuur 5-4: Handel dagverdeling verkeersgeneratie zaterdag

Op basis van bovenstaande dagverdeling qua aantal klanten hebben zij een parkeerbehoefte van 39
parkeerplaatsen. Daarnaast moet er bijkomende parking van 8 plaatsen voor de werknemers worden
voorzien. In totaal is er voor de retail nood aan 47 bijkomende parkeerplaatsen.
Kantoor
Voor kantoren geeft het richtlijnenboek aan dat er per werknemer mag worden geteld op 13m 2
vloeroppervlakte. Voor het totaal van 430m2 b.v.o. mag worden verwacht dat er 33 werknemers zullen
zijn. Gezien niet alle werknemers voltijds werken, wegen vakantie, ziekte en vergaderingen, mag
worden uitgegaan van aan aanwezigheid van 85%. Qua modal split mag opnieuw worden uitgegaan
van de gegevens van de Federale Diagnostiek woon-werk verkeer (2017), volgens dewelke 65% van de
werknemers komt werken als autobestuurder.
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Figuur 5-5: Verkeersgeneratie kantoren werkdagen

Op basis van bovenstaande dagverdeling mag worden aangenomen dat er een behoefte is van 13
parkeerplaatsen voor de kantoormedewerkers.
Totale verkeersgeneratie
Figuur 5-6 toont de bijkomende verkeersgeneratie op werkdagen en Figuur 5-7 toont de bijkomende
verkeersgeneratie op weekenddagen.
Gezien de retail het grootste deel van de verkeersgeneratie teweeg brengt weegt dit sterk door in de
verkeergeneratie doorheen de dag.

Figuur 5-6: Bijkomende verkeergeneratie werkdagen
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Figuur 5-7: Bijkomende verkeergeneratie weekenddag (zaterdag)

Totale parkeerbehoefte
In totaal mag worden verwacht dat de bijkomende parkeerbehoefte op basis van bovenstaande
redenering van het project zo’n 89 parkeerplaatsen is. Dit met volgende verdeling:
 29 woningen
 47 handel/retail, waarvan 39 voor bezoekers en 8 voor werknemers
 13 voor kantoren
Voor de fietsenstallingen mag worden uitgegaan volgen volgende raming van de stallingsbehoefte, dit
eveneens op basis van bovenstaande brongegevens:
 58 woningen
 8 handel/retail, waarvan 5 voor bezoekers en 3 voor werknemers
 4 voor kantoren
Bestaande versus toekomstige kruispuntbelasting
Volgens de verkeersstudie ‘ontsluiting Stadsveld - Sint-Waldetrudis’ vonden er verkeerstellingen
plaats op donderdag 12 januari 2017 tussen 07:00 – 08:00 en tussen 16:00 – 18:00.
Hieronder wordt de verkeersbelasting van het kruispunt Herenthoutseweg x Noorderwijksebaan
besproken.
De verkeersbelasting tijdens het drukste ochtendspitsuur bedroeg 685 personenauto-equivalent (pae)
tijdens de ochtendspits en 890 tijdens de avondspits. In de studie werden vier scenario’s besproken.
Volgens het ‘worst case’ scenario zouden er 705 pae tijdens het drukste ochtendspitsuur het kruispunt
belasten en 908 tijdens het drukste avondspitsuur. Dit laatste kan als referentiesituatie worden gezien.
Op Figuur 5-6 is de totale bijkomende verkeersgeneratie van het project weergegeven. Tussen 8 en 9
uur ’s morgens worden er 40 pae gegenereerd en tussen 16 en 17 uur 72 pae.
In de ochtend stijgt de kruispuntbelasting bijgevolg met minder dan 6% ten opzichte van
referentiesituatie en in de avond stijgen de verkeersintensiteiten met zo’n 8%. Bij de gecombineerde
ontwikkeling Stadsveld en voorliggend project bedraagt dit respectievelijk 5.5% voor een totaal van
745 pae tijdens het drukste ochtendspitsuur en 8% voor een totaal van 980 pae tijdens het drukste
avondspitsuur.
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Wat betekenen deze cijfers nu naar de reële bezetting van het kruispunt Herenthoutseweg x
Noorderwijksebaan. De capaciteit van een voorrang geregeld kruispunt wordt begroot op een
theoretische capaciteit van 1800 pae/u waar in de praktijk situatie wordt uitgegaan van 1.500 pae/u
als grens voor een vlotte verkeersafwikkeling.
Bij de gecombineerde ontwikkeling Stadsveld en voorliggend project bedraagt de maximale bezetting
van het betrokken kruispunt, namelijk 745 pae tijdens het drukste ochtendspitsuur en 980 pae tijdens
het drukste avondspitsuur. Dit levert een respectievelijke bezetting op van 50% tijdens het drukste
ochtendspitsmoment en een bezetting van 65% tijdens de drukste avondspits ten aanzien van de
praktische capaciteit van het kruispunt in functie van een vlotte verkeersafwikkeling (1.500 pae/u) .
De bijkomende stijgingen van de verkeersbelasting zijn bijgevolg beperkt voor het kruispunt waar de
grootste bijkomende verkeersbelasting vanwege het project mag worden verwacht. Bovendien is er
‘worst case’ aangenomen dat alle verkeer van en naar het plangebied rijdt via de Noorderwijksebaan
en Herenthoutseweg. In de praktijk mag worden verwacht dat een beperkt aandeel eveneens rijdt via
de Sint-Waldetrudisstraat.
Naast de kwantitatieve belasting van het kruispunt is er ook het kwalitatieve aspect waarbij de
verschillende verkeersstromen vandaag reeds met elkaar in conflict komen. Gezien het RUP inzet op
de toename van langzaam verkeer door een betere doorwaadbaarheid van de site, lijkt het raadzaam
om hier verkeerstechnisch op te anticiperen en de verkeerssituatie beter af te stemmen op
alternatieve vervoerswijzen. Deze maatregelen vallen echter buiten de mogelijkheden van het RUP.
Bespreking. De bijkomende verkeersgeneratie van het project met bijkomende ruimte voor
handelsactiviteiten, de verweving met wonen en eventueel kantoor blijkt eerder beperkt te zijn. De
stijgingen van de verkeersbelasting voor het kruispunt waar de grootste bijkomende verkeersbelasting
vanwege het project mag worden verwacht, met name Herenthoutseweg x Noorderwijksebaan blijft
ruim onder de 10% en blijft ver onder de capaciteitsgrens van het kruispunt in functie van een vlotte
verkeersafwikkeling. Gezien de ligging nabij de ring wordt het effect niet significant geacht, het blijft
wel een aandachtspunt bij de verdere uitwerking RUP. Het inzetten op een alternatieve mobiliteit door
het voorzien van trage wegen, wordt positief beoordeeld.
De toename aan handelsruimte zorgt voor een bijkomende parkeerbehoefte die kan worden
opgevangen binnen de site.

Mens – hinder en gezondheid
Geluid

Figuur 8 Geluidbelastingkaart 2016 – wegen: Lden /
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De bovenstaande modellering ‘Strategische Geluidbelastingkaart 2016’ geeft aan dat er geluidhinder
vanaf de ring geproduceerd wordt die tot ver op de site reikt, ook waar in verschillende scenario’s
wonen werd voorzien. Ook ’s nachts lijkt de geluidshinder ver door te dringen op de site. Deels komt
dit omdat de modellering rekening houdt met de bestaande bebouwing en door de openheid van de
bestaande site wordt het geluid niet tegengehouden. Een belangrijke nuancering is dat momenteel
onderzocht wordt in welke mate de Ringlaan gewijzigd kan worden van een 2x2 naar een 1x1. Dit zou
betekenen dat er meer plaats vrij komt voor langzaam verkeer en dat de overlast veroorzaakt door
het autoverkeer daalt.
Geluid blijft echter een aandachtspunt voor de verdere uitwerking RUP waarbij er over dient te
worden gewaakt dat de leefbaarheid van eventuele bijkomende woningen niet in het gedrang komt.
Lucht
De algemene parameters voor luchtkwaliteit blijken mee te vallen (stikstofdioxide, Koolstof (BC) en
ozon concentraties). Wat betreft fijn stof, met name PM 2,5 zijn er middelmatige waarden:

Figuur 9 Fijn stof PM2.5, jaarlijkse gemiddelde waarden (2017)

In opdracht van de stad Herentals werd door VITO een monitoring van de luchtkwaliteit gemaakt. Op
drie verschillende locaties werden het jaar rond metingen gedaan, locatie 3 bevond zich in het centrum
van Herentals ten noorden van de site. Er werden metingen gemaakt van PM2.5, PM10, NO2 en op
locatie 3 ook BC. De metingen van de VMM bleken tijdens de meetcampagne hoger te liggen voor fijn
stof, voor het overige waren de metingen vergelijkbaar. Tevens bleek het jaargemiddelde voor de
metingen van de VMM (zoals weergegeven op bovenstaande kaart) lager te liggen dan de actuele
metingen tijdens de meetcampagne.
Rond dezelfde periode werd er door het burgerinitiatief ‘CurieuzeNeuzen’ ook metingen gemaakt van
NO2 doorheen de hele stad. Hier is het resultaat voor het plangebied ‘matig’.

RUP ‘Noorderwijksebaan’ te Herentals
4555553011_SN_ST.docx

maart ’20
47

Plangebied

Figuur 10 Meetresultaten CurieuzeNeuzen (2017-2018)

Bespreking. Door de nabijheid van de ring blijft luchtkwaliteit en geluidhinder een aandachtspunt: er
dient bij een eventuele verweving met wonen een correcte afweging worden gemaakt om de
leefbaarheid van dat woongebied te verzekeren. De bijkomende verkeersgeneratie door de
uitbreiding van de handelsfunctie zal mogelijk voor meer luchtverontreiniging en geluidhinder zorgen.
Indien de verkeersgeneratie beperkt blijft – alternatieve vervoerswijzen en beperken van de
vloeroppervlakte voor verkeer-generende functies in het RUP – wordt het effect niet significant
geacht. Sterker inzetten op alternatieve vervoerswijzen valt grotendeels buiten de mogelijkheden van
een RUP maar is een reële overweging, gezien de wens van de stad om een circulatieplan uit te werken.
Veiligheid
Het RUP zal worden voorgelegd aan de dienst ‘Veiligheidsrapportage’ van het departement Omgeving
met de vraag of er al dan niet een RVR dient te worden opgemaakt.
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Mens – Ruimtelijke aspecten
Het RUP beoogt een betere ordening van een bestaande handelssite, dit wordt positief beoordeeld.
De aanwezigheid van voldoende en nabije voorzieningen is een belangrijk punt voor het goed
functioneren van een stedelijke omgeving.
Door een betere inrichting en verweving van functies wordt een meer optimaal ruimtegebruik beoogd,
dat bovendien beter geïntegreerd is in de stedelijke omgeving. De betere ‘doorwaadbaarheid’ van de
plek zorgt voor een betere trage mobiliteit maar ook voor het ‘toe-eigenen’ van de plek, het zorgt voor
meer identiteit.
De effecten voor de mens-ruimtelijke aspecten zijn eerder positief te noemen.

Klimaat
Door het ontharden en voorzien van meer groen worden er een aantal ‘regulerende
ecosysteemdiensten’ ingesteld of verhoogd:
-

Waterberging;

-

Verkoeling in de stad;

Voorwaarde is dat het saldo aan hoogstambomen niet vermindert bij eventuele inname van het
bestaande bos.
Het genereren van meer autoverkeer heeft mogelijk een negatieve impact op het klimaat. Er kan
beargumenteerd worden dat door grootschalige detailhandel hier te weren, het probleem zich
gewoon verplaatst en de impact op het klimaat gelijk blijft.

Leemten in de kennis
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect niet kan worden
beoordeeld.

Grensoverschrijdende effecten
Gezien de ligging en de schaal van de handelssite, zijn er geen grensoverschrijdende effecten.

Globale conclusie over de aanzienlijkheid van milieueffecten
De uitvoering van het planvoornemen veroorzaakt geen significante milieu effecten.
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Bijlage 1
RVR-toets

Antea Group 2020
Zonder de voorafgaande
schriftelijke
toestemming van Antea
Group mag geen enkel
onderdeel of uittreksel
uit deze tekst worden
weergegeven of in een
elektronische databank
worden gevoegd, noch
gefotokopieerd of op
een andere manier
vermenigvuldigd.

