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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding van de opdracht  
Deze opdracht kadert in de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de provincie. 
 
Een bijzondere taak voor de provincie is, volgens de bindende bepaling 43 van het RSPA, het aanduiden en 
afbakenen van regionale bedrijventerreinen in de economische knooppunten die tot haar bevoegdheid behoren. 
Het provinciebestuur doet dit in overleg met de gemeentebesturen. In deze planningsprocessen bewaakt het 
provinciebestuur het aantal hectare toe te bedelen bedrijventerreinen (taakstelling). 
 
Voor de ontwikkeling van nieuwe werklocaties in de Brabantse Poort werd een gebiedsgericht strategisch plan 
opgemaakt: het “kaderplan voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Brabantse poort” (goedgekeurd 
door deputatie op 3 augustus 2006). In uitvoering van dit kaderplan werd een geïntegreerd vooronderzoek 
uitgevoerd voor een ruim onderzoeksgebied in het zuidelijk deel van Willebroek tussen het Zeekanaal en de A12. 
De voorstudie bestaat uit een ruimtelijk onderzoek, een milieuonderzoek (plan-MER) en een ruimtelijk 
veiligheidsonderzoek (RVR). Grontmij werd aangesteld voor de uitvoering van deze voorstudie 
 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek besliste de provincie om PRUPs op te maken voor 
 de herbestemming van Willebroek-Centraal in functie van regionale bedrijvigheid 
 de herbestemming van Willebroek-Zuid in functie van regionale bedrijvigheid, inclusief de aanduiding van een 

(reservatie-)zone voor de aanleg van een verbindingsweg tussen deze zone en de omgeving van het 
Zeekanaal (Kersdonk) 

 

1.2. Procesverloop  
De methodiek voor de opmaak van voorliggend RUP wordt in volgend schema weergegeven: 
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2. Algemene situering 

2.1. Macro 

 

 

Het onderzoeksgebied is in het zuiden van de 
Provincie Antwerpen en meer bepaald binnen de 
gemeente Willebroek gelegen.  
 
De gemeente Willebroek grenst in het noorden 
aan de gemeente Boom, in het oosten aan de 
stad Mechelen, in het westen aan Breendonk en 
in het zuiden aan de gemeente Kapelle-op-den-
Bos. De zuidelijke gemeentegrens valt samen 
met de provinciegrens.  
 
Het onderzoeksgebied situeert zich tussen twee 
grote noord-zuid infrastructuren. Het betreft de 
A12 en de E19 die de belangrijkste 
verbindingswegen vormen tussen Antwerpen en 
Brussel. De A12 vormt de grens tussen de 
gemeenten Puurs en Willebroek.  
 
Ten oosten ligt het Zeekanaal dat parallel loopt 
met de A12 en de E19 en de verbinding vormt 
tussen de Rupel, Willebroek en Brussel. De 
Rupel vormt de grens tussen de gemeenten 
Boom en Willebroek.  
 

 

 

Van oost naar west verbindt de N16 de A12 
met de E19. De N16 vormt de verbinding 
tussen de kernen Sint-Niklaas, Temse, 
Willebroek en Mechelen. 
 
Om de kern van Willebroek te ontlasten van 
doorgaand verkeer werd ten noorden van het 
plangebied een omleidingsweg N16 aangelegd 
tussen de deelgemeenten Breendonk (Puurs), 
Willebroek en Tisselt (Willebroek). Ten zuiden 
situeert zich op grondgebied van Vlaams-
Brabant een spoorweg.  
 
 

 



Dossiernummer: ROPR/10-53   
  

 

 7  
 
 
PRUP Willebroek - Zuid 
 
 

2.2. Meso 

Op basis van een ruimtelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor de inplanting van de regionale 
bedrijvigheid in de omgeving van de A12 te Willebroek werd beslist om gelijktijdig twee PRUPs op te 
maken: 
 PRUP Willebroek-Centraal 
 PRUP Willebroek- Zuid inclusief reservatiestrook voor verbindingsweg naar Kersdonk 

 

 

Willebroek-Centraal ligt in de oksel van 
de A12 en de Breendonkstraat N149. In 
het zuiden wordt dit gebied begrenst de 
Peeterstraat. Ten zuiden van de 
Peeterstraat wordt tot aan de grens van 
het plangebied Willebroek-Zuid een 
strook van 50 m opgenomen om de 
aanleg van een parallelweg langs de A12 
mogelijk te maken. 
 
Willebroek-Zuid ligt aan de A12 in de 
omgeving van de Carré. Het gebied 
wordt begrensd door de bestaande 
bedrijvigheid in het noorden, de 
Peetersstraat is het oosten en de 
gemeente- / provinciegrens in het 
zuiden. De delen van de 
reservatiestrook voor de verbindingsweg 
naar Kersdonk die gelegen zijn in de 
provincie Antwerpen, worden mee 
opgenomen in dit PRUP. 
 

 

2.3. Micro 
 
Zie kaart 1 en kaart 2 

 
Het plangebied ligt in een vrij open gebied met hoofdzakelijk landbouw-gebruik. De A12 met de 
aaneengesloten bedrijventerreinen vormt in het westen een harde grens. In de directe omgeving 
van het plangebied liggen enkele woonlinten. De bebouwde kernen situeren zich meer ten noorden 
(Breendonk), oosten (Tisselt) en ten zuiden (Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos). 

Willebroek-
Centraal 

Willebroek- 
Zuid 
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3. Planningscontext 

3.1. Relatie met het gewestelijk niveau 

3.1.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 
Het RSV is op 23 september 1997 bij besluit van de Vlaamse regering goedgekeurd. Op 12 december 2003 
heeft de Vlaamse regering een partiële herziening van het RSV definitief vastgesteld. 
 

De bedrijventerreinen A12 te Willebroek binnen het stedelijk netwerk van 
internationaal niveau: de Vlaamse Ruit 
De bedrijventerreinen A12 te Willebroek zijn gelegen binnen de Vlaamse Ruit. Dit 
netwerk heeft in Noord-West-Europees verband een grootstedelijke reikwijdte en is van 
internationaal economisch belang voor Vlaanderen.  
De bedrijventerrein A12 te Willebroek maken geen deel uit van het regionaalstedelijk 
gebied Mechelen. 
 
Willebroek als economisch knooppunt buiten stedelijke gebieden en buiten 
economische netwerken 
Binnen de economische knooppunten dienen de bedrijventerreinen te worden 
geconcentreerd.  
Voor bedrijventerreinen gericht naar regionale bedrijven is de differentatie als volgt: 
 Gemengd regionaal bedrijventerrein: industriële bedrijven (inclusief bouwnijverheid, 

transport en dienstverlenende bedrijven) 
 Specifiek regionaal bedrijventerrein: 

 Wetenschapspark 
 Transport- en distributiezone 
 Watergebonden bedrijventerrein 
 Luchthavengebonden bedrijventerrein 
 Kleinhandelszone 
 Kantoor- en dienstenzone 
 Bedrijventerrein met agro-industrie 
 Zone voor afvalverwerking en recyclage 

 
Inzake localisatie en inrichting staan volgende algemene principes voorop: 
 een zuinig ruimtegebruik (bouwen in meerdere lagen indien mogelijk, gezamenlijke 

en gemeenschappelijke voorzieningen, verhoogde dichtheid, ...); 
 een strikte fasering in het aansnijden van reserveterreinen; 
 een effectieve beschikbaarheid van bedrijventerreinen; 
 het vastleggen van inrichtingsprincipes (perceelsinrichting, eenheid in aanleg, 

bufferzone, integratie van natuurlijke en landschappelijke elementen, 
inplantingsprincipes,...); 

 het voorbehouden van grote terreinen voor bedrijven van grote omvang; 
 het beperken van reserve in eigendom van bedrijven; de reserve wordt afgestemd 

op de bestaande omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf; 
 nieuwe watergebonden terreinen uitsluitend voorbehouden voor bedrijven die van 

de waterinfrastructuur optimaal gebruik maken; 
 bedrijventerreinen worden zodanig gelokaliseerd en ingericht dat de milieuhinder 

van het bedrijventerrein naar de omgeving maximaal wordt beperkt (lawaaihinder, 
licht- en luchtvervuiling, stankhinder, ...); 
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 bij lokalisatie moet het openbaar en collectief vervoer een aandeel hebben of 
verwerven in de personenmobiliteit; 

 alle bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten over een maximale algemene 
uitrusting (waaronder een gescheiden rioleringstelsel) kunnen beschikken. 

 
Specifiek voor regionale bedrijven gelden onderstaande localisatie- en 
inrichtingsprincipes: 
 lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen; 
 verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie op het economisch knooppunt en 

de positie van het economisch knooppunt in Vlaanderen en in de provincie; in het 
bijzonder wordt in ieder economisch knooppunt een gewenste ruimtelijk-
economische structuur uitgewerkt; 

 afstemming van de oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein op de reikwijdte 
en het belang van het economisch knooppunt en de spreiding van bedrijventerreinen 
in de overige economisch knooppunten in de provincie; 

 afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel 
van de voorziene bedrijven (= locatiebeleid); naast de uitwerking van het 
locatiebeleid dienen ook de in te zetten instrumenten (waaronder ook niet -
ruimtelijke instrumenten zoals het organiseren van openbaar en collectief vervoer) 
te worden aangegeven; 

 geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die 
gedeeltelijk als kleinhandelszone zijn afgebakend; 

 ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire wegen of secundaire wegen; 
 maximale algemene uitrusting (telecommunicatie, water, gas en 

electriciteitsvoorziening, waterzuivering en riolering) en maximale specifieke 
uitrusting voor de respectievelijke specifieke regionale bedrijventerreinen. 

 
Bovenlokale lijninfrastructuren 
De A12 en de N16 zijn geselecteerd als primaire wegen type I. Op deze wegen worden 
geen rechtstreekse toegangen tot particulier terrein voorzien. De bouw- en 
gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid van 30,00m dient zo strikt mogelijk te worden 
nageleefd. 
Het Zeekanaal maakt deel uit van het Hoofdwaterwegennet.  

 

3.1.2. Afbakeningsproces regionaalstedelijk gebied Mechelen 
 

Het onderzoeksgebied is niet gelegen binnen de afbakeningslijn.  
 

3.1.3. Afbakeningsproces buitengebied 
 

In oktober 2007 stelde het departement RWO de verkenningsnota voor die een eerste aanzet tot 
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos omvat in de regio Antwerpse Gordel - Klein 
Brabant. Deze visie zal de basis vormen voor het opmaken van concrete afbakeningsplannen 
voor landbouw-, natuur- en bosgebieden. 
In de omzendbrief RO/2005/01 betreffende de beleidsmatige herbevestiging van de 
gewestplannen in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat dat in de herbevestigde 
agrarische gebieden in uitvoering van het RSPA provinciale initiatieven mogelijk zijn als deze 
afgetoetst worden aan de ruimtelijke doelstellingen voor samenhangende landbouwgebieden op 
Vlaams niveau. 
 
Het onderzoeksgebied situeert zicht binnen de deelruimte Klein-Brabant. Klein-Brabant 
is een uitgesproken landbouwgebied met een sterke, grondgebonden landbouw (o.a. 
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vollegrondsgroententeelt). Naast het mozaïeklandschap (landbouw-bos-natuur) dat 
ontstond op de drogere stuifzandrug (met een markante steilrand als terreinovergang 
met name de stuifzandrug van Bornem), vinden we de natuurwaarden hier vooral in de 
natte sfeer (valleien en depressies). Tussen de N16 en de Rupelvallei is de landbouw 
ruimtelijk functioneel minder samenhangend, hier vinden we de natuurkernen de 
‘Moeren’ en de Vlietvallei. De valleien van de Molenbeken worden gedifferentieerd als 
natte natuurgebieden. 
Lippelobos strekt zich over de provinciegrens uit. 
 

 

61.3. Landbouwgebied Liezele - 
Breendonk 
 
61.4. Landbouwgebied Breendonk - 
Tisselt 
 
 

Figuur 1: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
 

 

Landbouwgebied Liezele - Breendonk 
Landbouwgebied Breendonk - Tisselt 
De ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden dienen te 
worden gevrijwaard voor land- en tuinbouw met grondgebonden 
landbouw als drager van de open ruimte 

 
 Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de 

beroepslandbouw. 
 De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van 

het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier als 
belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden landbouw is 
in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht. 

 Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden 
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open landschap 
behouden en versterkt wordt. 

 Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit 
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend 
worden. 

 Het zuidelijke deel van het landbouwgebied Liezele-Breendonk (61.3.) betreft een 
zone non-aedificandum. 
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 De vlasrootputten die her en der verspreid voorkomen zijn markante, 
cultuurhistorische en ecologisch belangrijke landschapselementen. 

 

 

Zielbeek – Bosbeek  
Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch 
waardevolle lineaire elementen als natuurverbinding: 
  

 
 Deze beken hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van belang voor 

de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede gerealiseerd 
door een netwerk van droge en natte elementen zoals kleinere bosjes en kleine 
landschapselementen (houtkanten, hagen, …), vijvers op en langs de oevers en 
dijken. 

 Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, 
natuur, recreatie, industrie, …) waarin ze gelegen is, maar vrijwaart voldoende 
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische 
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt. 

 In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming 
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens 
gevrijwaard van bebouwing. 

 Deze beken zijn een natte natuurverbinding van provinciaal niveau en belang. Het 
uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak. 

 

3.1.4. Gewestplan 
 

Zie kaart 3: gewestplan 
 

Het gewestplan Mechelen is op 05/08/1976 bij KB goedgekeurd. 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen in het gewestplan Mechelen en bevindt zich 
grotendeels in agrarisch gebied.  
 

 

3.1.5. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GewRUP) 
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘op- en afrittencomplex Willebroek-Noord’ is in 
opmaak. 
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3.2. Relatie met het provinciaal  niveau 

3.2.1. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 
 

Het RSPA is op 10 juli 2001 bij besluit  van de Vlaamse regering goedgekeurd. 
De partiële herziening van het RSPA is goedgekeurd bij MB op 4 mei 2011 

 
De bedrijventerreinen A12 te Willebroek binnen de hoofdruimte ‘Antwerpse 
fragmenten hoeksteen van de Vlaamse ruit’  
De bedrijventerreinen A12 te Willebroek maken deel uit van de hoofdruimte ‘ Antwerpse 
fragmenten hoeksteen van de Vlaamse ruit’ dat sterk verstedelijkt is. In dit gebied 
worden bij voorkeur hoogdynamische activiteiten ondergebracht.  

 
De bedrijventerreinen A12 te Willebroek binnen de deelruimte ‘Stedelijk 
landschap Mechelen – Sint-Niklaas’  
De deelruimte ‘Stedelijk landschap Mechelen – Sint-Niklaas’ omvat het gebied in het 
spanningsveld van Antwerpen en Brussel. Het gebied maakt deel uit van de Vlaamse 
Ruit en is gekoppeld aan belangrijke infrastructuren. Hierdoor heeft het gebied 
stedelijke en economische potenties. Gezien de aanwezigheid van grote natuurlijke, 
agrarische en landschappelijke kwaliteiten dienen beide structuren in evenwicht te 
worden uitgebouwd. Langs de N16 wordt een keten van regionale bedrijventerreinen 
gevormd, waaronder Wilebroek zuid, die geoptimaliseerd en landschappelijk 
geïntegreerd dienen te worden. Ook wordt binnen deze deelruimte een poort van 
provincaal niveau aangeduid, zijnde de Brabantse poort, waarbinnen de voorziene 
gebieden voor wonen en bedrijvigheid maximaal dienen te worden benut. Gezien de 
aanwezigheid van verschillende infrastructuren is in het bijzonder distributie van 
goederen een specifieke taak.  
In de uitvoeringsplannen voor de regionale bedrijventerreinen binnen deze deelruimte 
dienen volgende ontwikkelingsperspectieven te worden uitgewerkt: 
 Voor de regionale bedrijventerreinen geldt een streng selectief beleid. Kleinhandel 

en lokale bedrijven zijn hier niet gewenst. Terreinen worden efficiënt benut en zeer 
dicht bebouwd. 

 Bij het opmaken van voorschriften worden bedrijventerreinen gedifferentieerd. Zo is 
bijvoorbeeld bedrijvigheid langsheen het zeekanaal watergebonden. In het 
algemeen krijgt de distributiesector grote kansen. 

 De hinder van bedrijventerreinen wordt beperkt door het verbeteren van de interne 
organisatie en ontsluiting ervan. 

 De ontwikkeling van een lint langs N16 moet sterk worden tegengegaan. 
 Leegstand op bedrijventerreinen (boven de frictieleegstand) wordt niet geduld. 

Actieve prospectie, samenbrengen van vraag en aanbod, sanctionering van 
leegstand, hulp bij het beëindigen van activiteiten enz. zijn daarvoor noodzakelijk.  

 Het gebied rond Willebroek en Boom telt verschillende vervuilde terreinen. Sanering 
daarvan is een prioriteit. Overleg en afspraken met het Vlaams gewest zijn 
noodzakelijk en dringend. 

 De bedrijventerreinen rond het zeekanaal Brussel - Schelde worden uitgebouwd tot 
multimodaal knooppunt. De provincie duidt het gebied daarom aan als poort van 
provinciaal niveau. 

Als hoogwaardige infrastructuren worden de N16, de A12, de spoorwegen en het 
Zeekanaal aangeduid. De onderlinge aansluiting van de infrastructuren dient verbeterd 
te worden. 
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Willebroek als economisch knooppunt gelegen binnen de Brabantse poort 
Willebroek is een verdichtingspunt in het stedelijk landschap Mechelen – Sint-Niklaas en 
heeft vooral potenties inzake de ontwikkeling van multimodale bedrijvigheid en de 
relatie met het regionaal stedelijk gebied Mechelen. Vanwege het gewenst hergebruik 
van te saneren terreinen kunnen deze potenties deels worden gerealiseerd binnen de 
bestaande mogelijkheden van het gewestplan.  
 
Volgende selecties zijn van eveneens van belang: 
 Gebied Mechelen – Sint-Niklaas: stedelijk landschap 
 Willebroek: hoofddorp 
 Breendonk (Puurs): woonkern 
 Tisselt (Willebroek): woonkern 
 natuurverbinding tussen het Bos van Moretus en de Bosbeek enerzijds en de vallei 

van de Kleine Nete anderzijds 
 Fort van Breendonk: onderdeel van buitenste fortengordel: bakengroep 

 
Acties en maatregelen uit het bindend gedeelte 
Conform bindende bepaling nr. 43 bakent de provincie in uitvoeringsplannen nader te 
bepalen regionale bedrijventerreinen af in de economische knooppunten die tot haar 
bevoegdheid behoren. Zij doet dit in overleg met de gemeentebesturen. Op dat moment 
brengt zij het aantal toe te bedelen woningen en hectaren in het proces in.  

 

3.2.2. Ruimtelijke structuurplan provincie Vlaams-Brabant 
 
Het RSVB is op 7 oktober 2004 bij besluit van de Vlaamse regering goedgekeurd. 
 
De gemeenten Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos behoren volgens het RSVB tot de 
deelruimte van het Verdicht Netwerk, een uitgestrekte en zeer gediversifieerde regio 
met in het noorden en het westen een grensoverschrijdend karakter met de provincies 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het Verdicht Netwerk is een belangrijke 
tewerkstellingspool. De dynamiek die Brussel kenmerkt, vertaalt zich ook naar de 
omgeving van Brussel en in het bijzonder in het gebied van het Verdicht Netwerk. 
Binnen de deelruimte vormen lijninfrastructuren de ruggengraat voor ontwikkelingen. 
Knooppunten van waterwegen en spoor- en of snelweg hebben namelijk meer potenties 
om activiteiten die verbonden zijn aan het opslaan, verwerken en distribueren van 
goederen te ontwikkelen. 
 
Binnen de deelruimte behoren Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos tot het subgebied 
Brussel-Mechelen-Antwerpen, gelegen binnen het stedelijk spanningsveld van Brussel, 
Mechelen en Antwerpen. 
Londerzeel is een specfiek economisch knooppunt.  

 
 

3.2.3. Kaderplan voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Brabantse Poort  
 

Het kaderplan is uitgevoerd in opdracht van de provincie Antwerpen als één van de acties uit het RSPA. Het 
kaderplan voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Brabantse poort fungeert als beleidskader voor 
de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
De Brabantse Poort bestaat uit het grondgebied van de gemeenten Bornem, Puurs, Niel, Willebroek en Boom.  
Het kaderplan is op 3 augustus 2006 goedgekeurd door deputatie. 
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Huidige economische beeld van de Brabantse Poort 
De Brabantse Poort is gelegen nabij hoogwaardige infrastructuren, zijnde E19, A12, het 
Zeekanaal en de HST-verbinding en kent bijgevolg een intermodaal karakter. Bovendien 
is dit gebied gelegen tussen twee poorten van internationaal belang: Antwerpse haven 
en de luchthaven.  
De bedrijfstakken waarin de Brabantse Poort op provinciaal niveau goed scoort zijn de 
chemische sector en de voedingssector. De meeste ontwikkelingskansen worden 
toegekend aan chemie, farmaceutica en bouwmaterialen.  
In Willebroek en Boom is de industriële watergebonden concentratie kenmerkend met 
afwisselend productie, op- en overslag, distributie en logistiek. 
 
Visie op de regionale ontwikkeling 
 Samenhangend geheel van sterk knooppunten: Willebroek is een belangrijk 

schakelpunt op het kruispunt van de A12-Zeekanaal en de N16. Dit uit zich door een 
divers aanbod aan werkmilieus en een belangrijke verkeers- en vervoersfunctie. De 
rol van Willebroek is veelzijdig vanwege de ligging en de bestaande ruimtelijke 
potenties: aanbieden van zowel nieuwe werklocaties als geherwaardeerde, nu nog 
sterk verouderde bedrijventerreinen. 

 Strategische keuze van doelgroepen:  
 Behoud bestaand netwerk van secundaire activiteiten 
 Uitbouw van een logistiek en distributienetwerk (met intermodaliteit als 

belangrijke randvoorwaarde) 
 Selectieve opvang verbeterende tertiaire sector (in stationsomgevingen en 

stedelijke herwaarderingsgebieden) 

 

De bedrijventerreinen A12 te 
Willebroek binnen de 
gewenste ruimtelijke 
structuur van de autonome 
assen zuidelijk A12 - 
Zeekanaal 
De zuidelijke bundel A12-
Zeekanaal dient als twee 
parallelle autonome assen 
ontwikkeld te worden. De ene as 
hangt op aan de A12, de andere 
aan het Zeekanaal. Aan elk van 
de assen komen bedrijvenstrips 
voor die van elkaar worden 
gescheiden door open ruimte. 
Het landbouwgebied van Klein-
Brabant vormt de onderlegger 
voor ontwikkeling. De as 
Leefdaalbos – Nieuwenrode – 
Zemst-Laar vormt de zuidelijke 
grens van de deelruimte. De 
ontwikkelingsperspectieven die 
gegeven worden gelden enkel 
voor het deel op Antwerps 
grondgebied. Het noordelijk deel 
langsheen de A12 werkt 
versterkend voor de terminals 
van de Brabantse Poort.  

Figuur 2: kaderplan Brabantse Poort 
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Landbouw van Klein-Brabant als onderlegger 
Landbouw wordt erkend als een belangrijke drager voor ruimtelijke ontwikkeling in het 
gebied. 
 
Twee bedrijvenstrips opgehangen aan A12 
Bedrijvigheid dient in twee strips geconcentreerd te worden: Breendonk en Breendonk – 
Londerzeel (suggestie naar de provincie Vlaams-Brabant). De terreinen dienen als 
gemengde bedrijventerreinen ontwikkeld te worden. De verschillende bedrijvenstrips 
worden naar de A12 ontsloten via respectievelijk een nieuw verkeerscomplex aan 
Breendonk en het bestaande gespreid complex Londerzeel-Breendonk. 
 
Twee bedrijvenstrips opgehangen aan Zeekanaal 
Langsheen het Zeekanaal wordt bedrijvigheid geconcentreerd in twee bedrijvenstrips, 
zijnde Kapelle-op-den-Bos en Tisselt. Deze bedrijvenstrips dienen een verbeterde 
ontsluiting te krijgen naar het hoofdwegennet: het gebied ten oosten van het Zeekanaal 
door een nieuwe ontsluitingsweg naar de N16, het gebied ten westen door een 
aansluiting op een nieuw complex ter hoogte van Breendonk. Over het deel op Brabants 
grondgebied worden geen ontwikkelingsperspectieven meegegeven, het betreft hier een 
suggestie naar de provincie Vlaams-Brabant. De terreinen langsheen het water dienen 
maximaal als watergebonden bedrijventerreinen ontwikkeld te worden. Mits een goede 
ontsluiting naar de N16 kunnen gemengde bedrijventerreinen ontwikkeld worden. 

 
Breendonk en Tisselt als rustige woonomgeving 
Bestaande hinder in de kernen dient gemilderd te worden. Nieuwe ontwikkelingen 
mogen geen overlast creëren in de kern. Bijkomend doorgaand vrachtverkeer is niet 
gewenst. 
 
Ontsluiting naar A12 bundelen in twee complexen 
Erftoegangen tot de A12 zijn niet langer gewenst. Ontsluitend verkeer dient afgeleid te 
worden naar twee verkeerscomplexen op de A12 in deze regio. 
 
Kersdonk, Kasteel van Houtem/Camping Diepvennen als scheidende open ruimte 
Tussen de bedrijvenstrips komen duidelijk scheidende ruimten voor. 
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Figuur 3: situering van het plangebied op kaart met weergave van de 
potentiegebieden voor regionale bedrijvigheid binnen de Brabantse Poort 
 
Het plangebied ligt in één van de potentiegebieden waarvoor volgende afwegingen zijn 
gemaakt: 
 A12 – Peterstraat (11): 

 Aangrenzend klein bestaand bedrijventerrein 
 Aanwezigheid woonlint Peterstraat, geen nabijheid woonkernen 
 Groot terrein 
 Zichtlocatie langs A12 met nabijheid knooppunt N16 
 Gemengde bedrijvigheid met mogelijkheden voor transport, logistiek en 

distributie 
 Nu matige ontsluiting 
 In toekomst mogelijkheid tot zeer goede ontsluiting via nieuw verkeerscomplex 

A12 
 Unimodaal 
 Onderdeel van groot aaneengesloten landbouwgebied 
 Buffer naar woonlint en naar open ruimte noodzakelijk 

 
De bedrijventerreinen A12 te Willebroek situeren zich op het tweede spoor in de 
bedrijventerreinenstrategie. Het betreft het faciliteren van een meer algemene 
economische ontwikkeling door het realiseren van nieuwe gemengde bedrijventerreinen. 
De vrij omvangrijke te onderzoeken zoekzones aan de A12 (8,9, 10 en 11) bieden op 
langere termijn mogelijkheden voor een ruime verkaveling en een directe aansluiting op 
de snelweg. Daarom is de geschikte doelgroep hier vooral transport, distributie en 
logistiek.  
Gelet op de omvang van deze zoekzones, de afhankelijkheid van de herinrichting van de 
A12 en het streven naar een goede ruimtelijke inpassing zal eerst diepgaand 
terreinonderzoek moeten gebeuren. Bij het onderzoek ligt de nadruk op de aanwezige 
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landbouw, de ontsluiting, de capaciteit van het wegennet, de buffering naar de 
woonwijken en de provinciale taakstelling. 
 
Voorliggend onderzoek is een uitvoering van actie 15 (nieuw bedrijventerrein in 
omgeving A12):  
Op basis van grondig terreinonderzoek, een vervolgstudie naar de ontsluiting, een 
perspectief voor de bedrijvenstrip Londerzeel (suggestie naar Vlaams-Brabant) -
Breendonk en de afronding van het streefbeeld voor de A12 worden de omvang en 
specifieke plekken binnen de te onderzoeken zoekzones rond de A12 te Wilebroek 
aangeduid voor ontwikkeling als regionaal bedrijventerrein voor gemengde ontwikkeling 
of gericht op transport, distributie en logistiek. Zichtlocaties mogen gevalideerd worden, 
maar dit kan niet leiden tot de ontwikkeling van louter kantoorfuncties. Het (De) 
uiteindelijk afgebakende terrein(en) word (t) (en) vastgelegd in een op te maken PRUP. 

 

3.2.4. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) 
PRUP Willebroek-noord (bis) 
Het PRUP Willebroek-noord werd door de minister goedgekeurd op 7 december 2007. 
Het plan werd aangevochten bij de Raad van State. Daarop heeft de minister zijn 
goedkeuringsbeslissing ingetrokken. De provincie heeft daarom een nieuw PRUP 
Willebroek-noord bis opgemaakt. De provincieraad stelde het PRUP regionaal 
bedrijventerrein Willebroek-Noord bis te Willebroek en Puurs definitief vast op 22 
oktober 2008. De Vlaamse regering keurde het PRUP goed op 22 december 2008. 
 
 
PRUP regionaal bedrijventerrein De Hulst te Willebroek en Mechelen 
De provincieraad stelde het PRUP regionaal bedrijventerrein De Hulst te Willebroek en 
Mechelen definitief vast op 24 september 2009. De Vlaamse regering keurde het PRUP, 
met uitzondering van het onteigeningsplan, goed op 1 december 2009. 

3.3. Relatie met het gemeentelijk niveau 

3.3.1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Willebroek 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Willebroek is op 27 juli 2006 definitief goedgekeurd 
door deputatie. 

 
Bedrijventerreinen A12 binnen deelruimte Tisselt en omgeving 
Voor deze deelruimte werden de volgende visie-elementen opgesteld: 
 De omgeving van Tisselt, namelijk ten oosten en ten westen van de kern, wordt 

uitgebouwd als een gemeentelijk autonoom landbouwgebied, de valleigebieden van 
Bosbeek en Zwarte Beek worden geselecteerd als gemeentelijke gevoelige zones.  

 De omgeving van Kersdonk zal gedeeltelijk bebost worden. 
 De as van de Oude Spoorwegbaan wordt geselecteerd als een belangrijke 

landschapsas binnen de gemeente: brug of tunnel om N16 te kruisen. 
 De kern van Tisselt wordt afgebakend en er wordt een gewenste structuur voor 

opgemaakt.  
 Er wordt een maatschappelijk aanvaardbare oplossing opgemaakt voor de 

zonevreemde woningen rondom Heindonk, uitgewerkt binnen een gebiedsgericht 
RUP.  

 De A12 zal vanaf de Breendonksesteenweg onder de grond worden gelegd 
(suggestie naar hogere overheid). 

 Het bestaande regionale bedrijventerrein zal verder worden geoptimaliseerd waar er 
extra aandacht zal gaan naar enerzijds de relatie met de kern en anderzijds met het 
achterliggende landbouwgebied. 
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 Er zullen binnen de gemeente Willebroek een heel aantal zoekzones (bouwvrij 
gehouden) worden afgebakend waar er mogelijk nieuwe regionale bedrijvigheid kan 
komen: zowel langsheen de N16 als langsheen de A12 als duidelijke assen. Deze 
zones worden in hun huidige structuur geselecteerd als autonome 
landbouwgebieden. 

 De bestaande en mogelijks nieuwe bedrijvenzones moeten op zo een manier worden 
ontsloten dat ze geen overlast bezorgen voor de kernen: aanleg ventwegen, 
herstructureren knooppunt A12 – N16 (suggestie naar hogere overheid), mogelijks 
tijdelijke ontsluiting langsheen Oude Spoorwegbaan. 

 
Bedrijventerreinen A12 binnen deelruimte Willebroek – Blaasveld 
Voor deze deelruimte werden de volgende visie-elementen opgesteld: 
 Omgeving van de Veertienbunders wordt uitgebouwd als een gemeentelijk 

autonoom landbouwgebied in waardevol landschap. 
 Er worden natuurverbindingen voorzien langsheen zowel de Bosbeek als de Zwarte 

Beek door de kernen van Willebroek en Blaasveld. 
 De kernen Willebroek – Blaasveld wordt afgebakend (verblijfsgebied) als 

ééndubbelkern en wordt er een gewenste structuur vooropgesteld.  
 Er wordt een maatschappelijk aanvaardbare oplossing opgemaakt voor de 

zonevreemde woningen rondom Willebroek – Blaasveld. 
 Willebroek Noord zal worden (her)ingericht volgens het Brownfield-project waar 

bestaande en nieuwe woningen, (nieuwe) bedrijvigheid en (nieuw) groen 
harmonieus met elkaar verweven worden. Er zal een extra ontsluiting worden 
voorzien vanaf de A12 naar dit gebied toe (suggestie naar hogere overheid). 

 Het bestaande regionale bedrijventerrein Willebroek – Noord – Oost zal verder 
worden geoptimaliseerd waar er extra aandacht zal gaan naar enerzijds de relatie 
kern – bedrijventerrein en anderzijds bedrijventerrein – achterliggend groengebied. 

 
 Ten zuiden van de kern van Willebroek wordt het bestaande lokale en regionale 

bedrijventerrein geoptimaliseerd. Aansluitend aan deze zones kan er binnen een 
zoekzone bijkomende lokale bedrijvigheid worden voorzien (integratie van lokale in 
regionale bedrijvigheid). 

 De bedrijvenzone ten noorden van N16, oosten van A12, ten zuiden van Fort van 
Breendonk zal worden geïntegreerd in het kerngebonden gebied van de kern van 
Willebroek. Het Fort van Breendonk wordt eveneens geïntegreerd in het 
kerngebonden gebied. 

 



 

Dossiernummer: ROPR/10-53  
  

 

   
 
 
PRUP Willebroek - Zuid 
 
 

 19 

 

 
 

Deelruimte Tisselt en omgeving Deelruimte Willebroek – Blaasveld 
Figuur 4: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 
       Globale principes voor bedrijventerreinen te Willebroek 

 Nieuwe bedrijventerreinen sluiten minstens aan op één van de grote 
lijninfrastructuren, zijnde A12, N16, spoorweg en Zeeschelde - multimodaliteit is 
belangrijk 

 Landschappelijke integratie – duurzame bedrijventerreinen 
 Hinderlijke bedrijven zijn niet gewenst 
 Impact naar mobiliteit en leefbaarheid van de omliggende woonkernen onderzoeken 
 Nieuwe bedrijventerreinen sluiten aan op bestaande bedrijventerreinen 
 Bij ligging langs kanaal is watergebondenheid verplicht 
 Lokale bedrijventerreinen integreren in regionale bedrijventerreinen 
 De valleigebieden van de Bosbeek en de Zwarte beek vormen samen met de 

woonlinten sterke assen binnen zoekzones voor bedrijvigheid. Deze assen vormen 
sterke grensstellende elementen bij de inrichting of afbakening van de 
bedrijventerreinen.  

 De ontsluiting van bedrijventerreinen ligt volledig los van de ontsluiting van 
woonkernen. Ook dient er rekening te worden gehouden met het beschermen van 
waardevolle open ruimte gebieden. 

 De geselecteerde zones voor bedrijvigheid worden afgebakend als bouwvrije zones. 
 

Specifiek naar de relatie in functie van bedrijventerreinen Puurs – Willebroek worden 
volgende principes toegekend: 
 De verkeersdruk moet gecontroleerd en zo accuraat en snel mogelijk 

geoptimaliseerd worden door vlotte aantakkingen op het hogere verkeersnet, zonder 
overlast te bezorgen aan enig woon- of ander gebied.  

 Voor wat betreft de verknoping A12 – N16 dienen de gemeente Willebroek en Puurs, 
in overleg met elkaar en de andere sectoren, verantwoorde en werkbare oplossingen 
te zoeken. Uiterste zorg moet besteed worden besteed aan het voorkomen van 
hinder ten opzichte van de woonkernen. 
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 Aard en grootte van de industriegebieden: de aard en grootte van de industriële 
vestigingen langsheen de A12 dient grondig te worden bestudeerd. Een doordachte 
keuze van type en grootteorde van de bedrijven met hun eventuele nadelige 
effecten moeten correct worden ingeschat. Er kan geen nadelig effect worden 
aanvaard op de kernen van Ruisbroek, Rijweg (geen doortrekken van de 
Dendermondsesteenweg) en Breendonk. De cultuurlijke buffer van de A12 kan 
hiertoe bijdragen. 

 Handelsvestigingen: zuivere klein- en groothandelsvestigingen kunnen niet 
aanvaard worden in de industriezones langsheen de A12. Conform het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan moeten kleinhandelsconcentraties geweerd worden buiten 
de stedelijke gebieden en geconcentreerd en verweven worden in de stad of in de 
kernen van het buitengebied. Nieuwe inplantingen van zuivere handelsvestigingen 
zijn derhalve niet gewenst. 

 
Cluster As N16 
De zoekzones voor bedrijvigheid tussen Tisselt en Willebroek wordt verscherpt met één 
duidelijke visie: één groot blok bedrijvigheid langsheen de N16. Deze ontwikkeling van 
de zoekzones mag niet gerealiseerd worden voor er een duidelijke visie is opgesteld 
voor Willebroek Noord West.  
Binnen deze cluster zijn delen 2 en 3 van belang voor het onderzoeksgebied:  
 Zoekzone N16 deel 2: Het gebied tussen de Baeckelmansstraat, de 

Breendonkstraat, het Kanaal Schelde - Brussel en de N16 (Ring). Dit terrein sluit 
aan op het bestaande bedrijventerrein langsheen het Kanaal Schelde – Brussel. De 
ontwikkeling van de nieuwe bedrijvigheid zou kunnen worden gerealiseerd, volgens 
het gewestplan, in agrarisch gebied. 

 Zoekzone N16 deel 3: Dit is het gebied tussen de A12, de N16 en de 
Breendonkstraat.  

 
De inrichtingsvoorwaarden voor deze delen zijn: 
 Integratie van de assen (beekvallei) 
 Uitbreiding bedrijvigheid landschappelijk verantwoord inplanten 
 De gebieden worden ontsloten vanaf het te herinrichten knooppunt A12-N16 
 Buffering bedrijventerrein naar alle woongebieden 
 Zichtlocaties langsheen de N16 
 Aansluiten op grote infrastructuren 
 Integreren van het nog te realiseren fietspad over de oude spoorwegbaan onder de 

N16 door (veiligheidsmaatregelen voorzien op de kruising van de fietsroute met de 
ontsluitingsweg van het nieuwe bedrijventerrein) 

                              
Voor delen 2 en 3 volgende infrastructurele aanpassingen van toepassing: 
 Herinrichting knooppunt A12 – N16 
 Aanleg ventweg langsheen N16 
 Verbreding brug over Breendonkstraat 
 Doortrekken fietsverbinding Oude Spoorwegbaan (onder of boven N16) 

 
Voor delen 2 en 3 kan 73ha voor nieuwe bedrijvigheid worden aangesneden.  
 
Cluster As A12 
De cluster “As A12” bestaat uit twee delen: 
 deel 1: gebied tussen de A12, de Peeterstraat en de Bessemstraat voor wat betreft 

de gemeente Willebroek - aan de overzijde van de A12, op het grondgebied van de 
gemeente Puurs is er reeds bedrijvigheid aanwezig. Dit gebied wordt dan ook 
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ontwikkeld als één geheel met het bedrijventerrein van Puurs. Dit is mogelijk 
wanneer de A12 in een koker is gegoten. 

 deel 2: gebied tussen de A12, de Breendonkstraat en de Peeterstraat. De oostzijde 
wordt afgebakend door de Wolvenweg. Er zal strenger worden toegezien dat de 
overgang tussen bedrijvigheid en het open gebied hier perfect verloopt. De schrik 
om hier het achterliggend open ruimte gebied aan te tasten is veel groter. 

De twee gebieden worden gedragen door volgende assen: 
 (Woon)lint langsheen Peeterstraat. 
 (Woon)segment langsheen Bessemstraat. 

 
De inrichtingsvoorwaarden voor deze gebieden zijn dezelfde als de 
inrichtingsvoorwaarden die zijn opgesteld voor de zoekzones langsheen de N16. 
 
Deze inrichting bevat de volgende infrastructurele aanpassingen: 
Voor de ontwikkeling van dit gebied tellen dezelfde infrastructurele aanpassingen als 
deze die voor de zoekzones langsheen de N16 werden voorzien. Enkel moet de ventweg 
doorgetrokken worden. 
 
Voor deel 1 en 2 kan respectievelijk 30 ha en 25ha voor nieuwe bedrijvigheid worden 
aangesneden.  
 
Cluster Willebroek – Zuid 
Deze cluster was tot recent nog maar sporadisch ingevuld. De gemeente stelt voor om 
het zuidwestelijke gedeelte om te zetten voor bosuitbreiding. Dit sluit aan bij de reeds 
voorgestelde bosuitbreiding in het westen (zie gewenste natuurlijke – landschappelijk 
en agrarische structuur). 
Er moet vermeden worden dat de ontsluiting via de kernen zal gebeuren, zowel via 
Tisselt als langsheen Kapelle-Op-Den-Bos. Er dient verder overleg gepleegd te worden, 
zowel provinciaal tussen Vlaams Brabant en Antwerpen als gemeentelijk tussen 
Willebroek en Kapelle-Op-Den-Bos. Hierbij moet er rekening gehouden worden met 
reeds bestaande categorisering en de optie onderzocht worden om desnoods een 
nieuwe ontsluiting te voorzien naar de A12 – N16 (verder te onderzoeken in de 
streefbeeldstudies van de A12 – N16). 

 
Vrijliggende gebieden 
Binnen het onderzoeksgebied zijn een tweetal ‘vrijliggende gebieden’ voor regionale 
bedrijvigheid aangeduid: 
 Gebied 1: ten noorden van N16, ten oosten van de A12 en ten zuiden van het Fort 

van Breendonk. Momenteel gebeurt de ontsluiting langsheen een oprit van de A12 
wat geen ideale situatie met zich meebrengt: bij de herstructurering van het 
knooppunt A12-N16 zal hiervoor een oplossing moeten gevonden worden. Ruimtelijk 
zijn er hier geen problemen. Er wordt binnen het GRS het volgende voorgesteld: 
 Indien het technisch en verantwoord is om dit gebied te ontsluiten langsheen het 

knooppunt A12 – N16 kan dit gebied blijven bestaan. Ontsluiting langsheen de 
kern van Willebroek is niet toegestaan. 

 Het bestaande bedrijf wordt geïntegreerd in het kerngebonden gebied van de 
kern Willebroek. 

 Gebied 2: In de kern van Tisselt. Dit bedrijf is juridisch volledig juist gesitueerd 
maar ruimtelijk is het een ramp: gesitueerd binnen het woongebied van Tisselt. Er 
wordt in het GRS het volgende voorgesteld: 
 De ontsluiting van het terrein mag niet meer gebeuren via de kern van Tisselt 

en/of via de Baeckelmansstraat. De ontsluiting zal in de toekomst langsheen de 
nieuwe ventweg die het nieuw bedrijventerrein langsheen de N16 ontsluit 



 

Dossiernummer: ROPR/10-53  
  

 

   
 
 
PRUP Willebroek - Zuid 
 
 

 22 

 

moeten gerealiseerd worden. Hierbij moeten er extra maatregelen worden 
getroffen die garant staan voor de veiligheid van de inwoners van Tisselt (zeker 
bij de kruising met de Baeckelmansstraat). 

 Er moeten extra elementen naar voor worden gebracht die de leefbaarheid van 
woningen rond het terrein moeten kunnen garanderen. 

 De voorkeur gaat uit naar een herlocalisatie van het bedrijventerrein naar het 
nieuwe bedrijventerrein (zoals in voorgaande puntjes is beschreven). Bij 
herlocalisatie van dit terrein wordt er in de visievorming van de kern van Tisselt 
beslist wat de nabestemming van dit terrein moet zijn: een nieuw bedrijf is niet 
toegelaten. 

 
Volgende selecties zijn van eveneens van belang: 
 Huidige landbouwgebied = gemeentelijk autonoom landbouwgebied 
 Vallei van de Bosbeek = gemeentelijke gevoelige zone en een gemeentelijke 

landschapsverbinding 
 Zeekanaal = gemeentelijke landschapsverbinding 
 Gebied in het zuiden van de gemeente en ten oosten van het bedrijventerrein aan 

het Zeekanaal = gemeentelijk bosverwevingsgebied 
 Binnen het onderzoeksgebied aan de N16 en A12 = zoekzones voor regionale 

bedrijvigheid 
 Breendonkstraat, Baeckelmansstraat, Jozef De Blockstraat, Beekstraat = lokale 

verbindingsweg (type I) 
 Peeterstraat, Bessemstraat = gebiedsontsluiting (type II) 
 Knooppunt A12 – Breendonkstraat = brug 
 Woonuitbreidingsgebied Oude Spoorwegbaan schrappen 
 Woonuitbreidingsgebied Akkerlaan: bevriezen 
 Einde woonlint Peeterstraat = attractiepunt  

 

3.3.2. Gemeentelijke structuurplan Kapelle-op-den-Bos 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kapelle-op-den-Bos is voorlopig 
aanvaard door de gemeenteraad tijdens de zitting van 22 oktober 2008. Het dossier ligt vanaf 20 
november 2008 tot en met 18 februari 2009 ter inzage in het kader van openbaar onderzoek 

 
 Bedrijventerreinen A12 grenst aan deelruimte open ruimte 

 
Het bedrijventerrein A12 grenst aan de noordelijke grens van de gemeente. Het 
aanpalende gebied maakt er volgens het GRS deel uit van het open ruimte gebied. Meer 
specifiek behoort het gebied dat grenst aan de A12 een groot aaneengesloten 
samenhangend landbouwgebied, waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager 
van het open cultuurlandschap wordt erkend. Deze goed gestructureerde agrarische 
gebieden worden maximaal gevrijwaard voor beroepslandbouw. In de omgeving van het 
Kasteel van Houtem wordt grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers 
in afwisseling met natuur- en woonfuncties aanzien. In dit gebied staat het behoud van 
de landbouwfunctie, in afwisseling met natuur- en woonfuncties, voorop. 

 
 Bedrijventerreinen A12 ligt ten noorden van bestaande lintbebouwing 

 
De bebouwing langsheen de Tisseltstraat is in de gewenste nederzettingsstructuur 
geselecteerd als bestaande lintbebouwing.  
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 Ontsluiting van Kapelle-op-den-Bos richting A12 
 

Op dit ogenblik is er geen volwaardig op- en afrittencomplex ter hoogte van Kapelle-op-
den-Bos aanwezig. Op de A 12 kan nu vanaf verschillende lokale wegen rechtstreeks 
worden aangesloten; er bevinden zich zelfs verschillende erffuncties langs deze weg. In 
het mobiliteitsplan van Kapelle-op-den-Bos werd ervoor geopteerd om de aansluiting ter 
hoogte van de gemeente met de A 12 te behouden, doch wel te verbeteren. De 
erffunctie langs de A 12 dient in de toekomst via ventwegen ontsloten te worden. De 
manier van aansluiten dient bepaald te worden in overleg met Londerzeel, Meise, 
Kapelle-op-den-Bos, Willebroek, de provincie Vlaams Brabant en Antwerpen en het 
Vlaams Gewest (AWV, AMINAL, AROHM). Er wordt voorgesteld om een bijkomende 
ontsluiting te voorzien t.h.v. de Bessemstraat (rekening houdende met de geplande 
ontwikkelingen te Willebroek). 

 

3.3.3. Bijzondere plannen van aanleg (BPA) 
Er zijn 2 bijzondere plannen van aanleg in het onderzoeksgebied gelegen: 
 BPA KMO-zone Rijksweg A12 (goedgekeurd op 22/01/1990) 
 BPA Kanaalzone (goedgekeurd op 22/07/1980) 

 

 
Figuur 5: overzicht BPA’s 

 
 
 

3.3.4. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GemRUP) 
 
Er zijn geen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in of in de omgeving van het 
onderzoeksgebied gelegen.  
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3.4. Relevante sectorale wetgeving 

3.4.1. Natuurdecreet 
Natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of 
het natuurlijk milieu kunnen door de Vlaamse regering worden aangewezen of erkend 
als ‘Vlaams natuurreservaat’ of ‘Erkend natuurreservaat’.  
 
In de omgeving zijn er in het kader van het decreet betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu geen natuurgebieden aangeduid als ‘Vlaams natuurreservaat’ of 
‘Erkend natuurreservaat’ 

 

3.4.2. Bosdecreet 
Waar percelen met de loof- en naaldhoutaanplanten worden aangesneden dienen deze 
conform het bosdecreet gecompenseerd te worden met een compensatiefactor 1,5 
(cultuurpopulier, naaldhout en inheemse loofboomsoorten) en dit door compensatie in 
natura (bebossing) en/of een financiële compensatie (bosbehoudsbijdrage). 
 
Binnen het plangebied komen plaatselijk bosfragmenten voor. 
 
Zie kaart 2: luchtfoto 

 
 

3.4.3. Regelgeving monumenten en landschappen 
De bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten wordt geregeld door de 
wet van 7 augustus 1931, aangevuld door het Decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, met latere wijzigingen. Dit 
decreet regelt de bescherming, instandhouding, onderhoud en herstel van 
monumenten, stads- en dorpsgezichten 
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen beschermde monumenten, dorpsgezichten en 
landschappen aanwezig. 
 

 

3.4.4. Polders en wateringen 
 
Het polderbestuur regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om het 
binnendijkse land te behoeden voor overstromingen door de zee, en het instellen van 
een optimaal peil in functie van het multifunctioneel gebruik van de gronden (eerst 
gericht op landbouw, nu sedert het decreet integraal waterbeleid meer 
multifunctioneel). 
 
Het plangebied valt onder het beheer van de Polder Vliet en Zielbeek.  
 
Wateringen: niet van toepassing. 
 

3.4.5. Decreet integraal waterbeheer 
Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor een duurzaam waterbeleid 
conform de bindende bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet 
worden een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd - zoals de watertoets - die de 
overheid in staat moeten stellen een effectief beleid inzake integraal waterbeheer te 
voeren. Het waterbeheer wordt voortaan beschouwd per deelbekken. Een van de 
elementen uit het decreet is de watertoets. De watertoets houdt in dat bij de beslissing 
over een vergunning, plan of programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke 
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nadelige gevolgen voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem 
vervult.  
 
Het plan is onderhevig aan de verplichting tot opmaak van een watertoets. Het MER zal 
hiertoe de nodige elementen aangeleverd.  
De effectief overstroomde gebieden worden weergegeven op kaart. In het plangebied 
komen langsheen het volledige traject van de Bosbeek effectief overstroomde gebieden 
voor.  
Het plangebied bevindt zich in het bekken van de Benedenschelde. VHA-zone ‘Zielbeek 
en Bosbeek’. Er is een deelbekkenbeheerplan opgemaakt. 

 

3.4.6. Kwaliteitsobjectieven voor oppervlaktewater 
Met dit besluit werden door de Vlaamse regering de oppervlaktewateren aangeduid die 
bestemd zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater en 
viswater. Voor deze oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige 
milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van titel II van Vlarem. 
 
Het plangebied behoort tot het Bekken van de Benedenschelde. Alle waterlopen binnen 
het plangebied hebben de basiswaterkwaliteit als doelstelling. Het Kanaal Brussel-Rupel 
heeft viswaterkwaliteit als doelstelling. De waterlopen worden gesitueerd op kaart.  
 
Zie kaart 7: juridische bepalingen 

 

3.4.7. Mestdecreet en mestactieplan 
Het mestdecreet of het decreet houdende de bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel het beschermen van 
het leefmilieu tegen verontreinigingen van meststoffen. 
 
Door het voorliggend plan gaan landbouwpercelen verloren (verlies aan 
mestafzetgebied).  

 

3.4.8. Vogel- en habitatrichtlijngebieden 
NATURA 2000 is het streven van Europa om een samenhangend Europees netwerk te 
vormen van gebieden en beschermingszones.  Omvat speciale beschermingszones 
aangewezen in toepassing van de Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG (2 april 1979) en 
Habitatrichtlijn 94/43/EEG (21 mei 1992). 
 
Binnen het onderzoeksgebied en omgeving zijn geen Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
aangeduid.  

 

3.4.9. Vlarem 
Omvat het Vlaamse reglement op de milieuvergunningen; bevat onder meer de te 
respecteren immissienormen voor lucht, bodem, water en geluid. 
 
Milieukwaliteitsnormen voor water, bodem, geluid en lucht. 
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3.4.10. Veiligheid en veiligheidsrapportage 
Voor het beoogde regionaal bedrijventerrein zal niet a priori een verbod op het vestigen 
van Seveso-inrichtingen gelden. Om binnen de besluitvorming die moet leiden tot het 
op te maken PRUP rekening te houden met dergelijke risico’s voor zowel mens als 
milieu is een ruimtelijke veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt.  
 
Dit RVR is als bijlage bij dit RUP gevoegd. 

 

3.4.11. Atlas van de buurtwegen 
Binnen het onderzoeksgebied zijn een aantal buurt- en voetwegen aangeduid. 
 
Zie kaart 7: juridische bepalingen 

 

3.4.12. Ruilverkavelingen  
Binnen het onderzoeksgebied is geen ruilverkaveling gelegen. 
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3.5. Sectorale studies en beleidsdocumenten 

3.5.1. Studies en beleidsplannen m.b.t. de sector natuur 
Plan-MER: zie bijlage 

 

3.5.2. Studies en beleidsplannen m.b.t. de sector landschap 
Landschapsatlas 
De ontwikkelingsgebieden ‘Centraal’ en ‘Zuid’ zijn gelegen in het traditioneel landschap 
Klein Brabant – Vaartland en Buggenhout. 
De volgende relictzones in de directe omgeving zijn: ‘Akker- en valleigebied Vaartland’ 
en de ‘Vallei van de Vliet en zijbeken de Molenbeken te Klein Brabant en haar kastelen’. 
Verder ligt ten zuiden van Willebroek-Zuid ‘Het Kasteel van Houtem’ dat is aangeduid 
als ankerplaats. 
Als puntrelicten zijn aangeduid; ‘het Spaans Kasteel of Tiendschuur Tisselt’, ‘het kasteel 
van Houtem’. 
Enkel in de directe omgeving van Willebroek-Centraal ligt het lijnrelict ‘Zielbeek-
Bosbeek’. 

 
 

3.5.3. Studies en beleidsplannen m.b.t. de sector archeologie 
n.v.t. 
 

3.5.4. Studies en beleidsplannen m.b.t. de sector economie 
 
Studie Brabantse poort: zie 3.2.3 
 

3.5.5. Studies en beleidsplannen m.b.t. de sector mobiliteit, verkeer en vervoer 
3.5.5.1. Streefbeeldstudie N16 

 
De streefbeeldstudie voor de N16 dateert van februari 2004 (eindrapport - fase2) 

 
De weg vervult in de eerste plaats een verbindende functie op Vlaams niveau tussen de 
hoofdwegen E17 en E19. Aanvullend vervult de N16 eveneens een ontsluitende functie 
(die in de toekomst zal blijven toenemen omwille van geplande ontwikkelingen), onder 
meer van de flankerende regionale bedrijventerreinen van Klein-Brabant en Willebroek. 
Uitgangspunt voor de uitwerking van het ontwerp-streefbeeld is dan ook een goede 
ontsluiting van de bedrijven en de kernen in combinatie met een beperkt aantal 
aftakkingen op de N16 (weliswaar enigzins tegenstrijdig met het streven naar een 
scheiding van economisch verkeer en verkeer van en naar de kernen). 
De N16 verkrijgt als primaire weg type I een goede doorstroming en conflictvrije 
kruisingen. De uitwisseling met dwarsende wegen –die maximaal gelijkvloers blijven– 
gebeurt via de combinatie Hollands complex/rotondes. 
 
De verknoping A12/N16 krijgt een ‘poortfunctie’ en gaat uit van een volledig 
conflictvrije oplossing waarbij zoveel mogelijk infrastructuur wordt herbruikt. Als basis 
wordt een volledig klaverblad genomen dat in lengterichting uiteen wordt getrokken 
over de afstand die bestaat tussen de twee aanknopingspunten van de N16 met de A12 
(N16-oost / N16-west). Op deze manier worden de verkeersstromen op de N16 door 
middel van parallelbanen gescheiden van deze van A12. Het betreft een vrij complexe 
oplossing die nood heeft aan een heldere bewegwijzering. 
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Verknoping A12/N16 Ontsluiting kern Willebroek 

Figuur 6: principes streefbeeldstudie N16 
 
De ontsluiting van Willebroek via de N183 naar de noordelijke A12/N16-verknoping 
verdwijnt omdat dit de configuratie van het knooppunt in het gedrang brengt. 
Willebroek wordt ontsloten via de knoop Willebroek-Noord, via de bestaande knoop op 
N16-oost en eventueel via een bijkomend knooppunt op de zuidelijk gelegen N16-oost 
(via de Akkerlaan), mogelijks in combinatie met de ontsluiting van de bedrijvigheid ten 
zuiden van de N16. 
De capaciteitsverhoging aan de Scheldebrug in Temse en het nieuwe tracé N16 in 
Mechelen worden in het streefbeeld aangehaald als de belangrijkste knelpunten langs 
het N16-tracé. 
 

3.5.5.2. Streefbeeldstudie A12  
 

De  ontwerpnota  van  de  streefbeeldstudie  voor  de  A12  (tussen  de  R0  en  de  
Rupeltunnel) is conform verklaard op de provinciale auditcommissie van 14 februari 
2006. 
 
A12 vormt als primaire weg – net zoals N16 – een tussenschakel in de maas van het 
hoofdwegennet die gevormd wordt door R0, R1, E19, E17 en E40.  
De verbindende functie van A12 – tussen de stedelijke gebieden Antwerpen en Brussel – 
is dominant ten opzichte van de verbindende functie van N16. Een maximale 
doorstroming en een beperkt aantal verknopingen dienen deze verbindende functie te 
ondersteunen. Voor N16 treedt de gewestelijke ontsluitingsfunctie sterker op de 
voorgrond, maar ook A12 vervult een belangrijke functie als ontsluitingsas voor een 
aantal regionale en bovenregionale economische concentraties. Deze ontsluitingen 
worden zo rechtstreeks mogelijk georganiseerd en worden door middel van bakens en 
zichtlocaties aangegeven langs A12. Woongebieden en andere lokale functies in het 
studiegebied worden in eerste instantie ontsloten via het onderliggend wegennet.  
N16 en N211 vormen de hoofdontsluitingsstructuur naar A12 voor de woonwerk-pendel 
vanuit het hinterland richting Antwerpen en Brussel. 
De ontsluiting van de woongebieden, maar ook van de economische concentraties wordt 
deels ondervangen door een duidelijke gestructureerd openbaarvervoersnetwerk, 
waarbij oost-west-lijnen – eveneens bestaande functionele trans-A12-relaties 
ondersteunend – op strategische plaatsen worden verknoopt met de noord-zuid-gerichte 
lijn langs A12. 
Het infrastructurele aspect van A12 wordt maximaal ingebed in een duidelijke en 
versterkte natuurlijke structuur, waarbij zowel trans-A12-verbindingen (beekvalleien, 
open ruimtes, ecologische verbindingen,..) als langse groenrelaties kwalitatief en 



 

Dossiernummer: ROPR/10-53  
  

 

   
 
 
PRUP Willebroek - Zuid 
 
 

 29 

 

structurerend worden georganiseerd, en waar mogelijk gecombineerd met bestaande of 
te realiseren recreatieve en functionele routes over en langs A12. 
 
Binnen het deelgebied “Puurs – Willebroek – Boom” worden twee knopen voorzien: 
 Enerzijds vormt de knoop A12-N16 de (uitsluitende) uitwisseling tussen beide 

primaire wegen: 
 In eerste instantie is het essentieel dat beide assen (N16 en A12) onafhankelijk 

van elkaar kunnen functioneren ten einde een vlotte doorstroming op beide 
assen te creëren.  

 In tweede instantie is het ook belangrijk dat de uitwisseling tussen beide 
primaire wegen vlot wordt georganiseerd (zie ook streefbeeld N16).  

Specifiek voor het knooppunt Willebroek-Zuid zijn een tweetal varianten opgemaakt, 
waarbij uiteindelijk geopteerd is voor variant 2 en waarbij gestreefd wordt naar een 
minimaal ruimtebeslag van wegenis ten westen van A12 ter hoogte van de tak N16-
oost. Bij deze optie wordt weliswaar akte genomen van het standpunt van de 
gemeente Willebroek die blijven opteren voor een rechtstreekse ontsluiting van de 
kern van Willebroek zowel naar A12 als naar N16; waar de bovengemeentelijke 
actoren enkel een rechtstreekse ontsluiting naar N16 vooropstellen.  

 Anderzijds wordt de knoop Londerzeel – Industrie voorgesteld. De knoop verzamelt 
verkeer (ondermeer economisch) van de oost- en westkant van de A12. Aan de 
oostzijde bestaat de mogelijkheid om het noordelijk gelegen terrein (zoekzone voor 
regionale bedrijvigheid) eveneens aan te sluiten op deze knoop Londerzeel 
Industrie. Bij deze knoop wordt akte genomen van het standpunt van Kapelle-op-
den-Bos die zich niet akkoord verklaren met de inplanting van de knoop in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied (volgens het gewestplan).  
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Figuur 7: principes streefbeeldstudie A12 
 
De uitwisselingspunten (of knopen) op A12 zijn ongelijkvloers georganiseerd. De 
Breendonkstraat wordt via een ongelijkvloerse dwarsing (zonder uitwisseling met A12) 
georganiseerd.  
 

3.5.5.3. Fietsroutes  
 
In het oostelijk deel van het studiegebied is het jaagpad langs het Kanaal Brussel-Rupel 
geselecteerd als hoofdroute (non-stop-fietsroute); ten zuiden van de kern van Tisselt is 
de route aan de oostkant van het Kanaal gelegen, ten noorden van de kern van Tisselt 
ligt de route aan de westzijde van het Kanaal. 
Komende van Breendonk is de route Veurtstraat – Breendonkstraat – 
Baeckelmansstraat geselecteerd als functionele fietsroute1 in de oost-west richting. In 

                                         
1 Bron: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Provincie Antwerpen, versie 2005, Provincie Antwerpen. 
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de noordzuid richting is de oude spoorwegbedding (Oude Spoorbaan – Akkerlaan) 
geselecteerd als functionele fietsroute. 

 

 

 
Figuur 8: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
 
Binnen het fietsknooppuntennetwerk2 wordt een route aangeduid doorheen het 
studiegebied tussen de knooppunten nr 84 en 86 (route over een klein stuk van de 
Breendonkstraat, via de Wolvenweg en de Beekstraat naar de kern van Tisselt). 
 

                                         
2 Bron: Toerisme Provincie Antwerpen (kaart ‘Scheldeland – Mechelen – Lier) 
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Figuur 9: fietsknooppuntennetwerk 
 
De bewegwijzerde fietsroute ‘Duvelroute’ (51 km) start aan de brouwerij ter hoogte van 
het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat – Breendonkstraat. Via de A12 en de 
Bessemstraat verlaat de route het studiegebied. 
Via de brug over het Kanaal, de Beekstraat en de Wolvenweg wordt het vertrekpunt van 
de fietsroute opnieuw bereikt. 
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4. Bestaande ruimtelijke structuur 

4.1. Elementen van de bestaande ruimtelijke structuur 

4.1.1. Fysische structuur 
 

 

 

Figuur 10: bestaande ruimtelijke structuur – fysische structuur 
 
De bodem van Willebroek-Zuid bestaat uit een vochtige zandleembodem. In Willebroek-
Zuid zijn aan de oostzijde van de plangrens in de omgeving van de Motselaarloop de 
zandleemgronden omwille van de topografie nat (drainageklasse h (nat)). 

 

4.1.2. Natuur 
 

 

 

Figuur 11: bestaande ruimtelijke structuur – natuur en landschap 
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Binnen Willebroek-Zuid ligt voor een groot deel in de noordoostelijke helft een complex 
van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, omwille van soortenarm 
permanent cultuurgrasland (hp), akkers op lemige bodem (bl) en bomenrijen met 
dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (Salix sp.) (kbs). In de uiterst zuidelijke hoek 
langs de A12 is een biologisch waardevol gebied gelegen, bestaande uit 
populierenaanplant op droge grond met ruderale ondergroei (lsi). 
Verder kunnen alle overige gronden binnen de ontwikkelingszone als biologisch niet 
waardevol gebied beschouwd worden. 

 

4.1.3. Landschap 
 

Zie kaart 6: landschapsatlas 
 

Het landschap van Willebroek-Zuid wordt gedomineerd door grondgebonden landbouw 
met enkele bomenrijen tussen de percelen en een kleine waterloop. Ten oosten is er nog 
een relatief vergezicht door een aaneengesloten agrarisch gebied. Anderzijds vormt de 
A12 een duidelijke barrière in het landschap, mede door de aanwezigheid van langgerekte 
industriegebieden die hieraan gelegen zijn.  
Binnen de ontwikkelingszone zijn geen onderdelen aanwezig van de landschapsatlas. Wel 
ligt op korte afstand van Willebroek-Centraal de relictzone ‘Akker- en valleigebied 
Vaartland’ en grenst deze relictzone aan Willebroek-Zuid. Eveneens grenst aan plangebied 
‘Zuid’ het puntrelict ‘Spaans Kasteel of Tiendschuur Tisselt’, welke aangeduid is als 
bouwkundig erfgoed.  
 

 

Op de provinciale landschapskaart zijn 
enkele belangrijke landschappelijke 
structuren te herkennen: 
 het Spaans kasteel aan de oostzijde 

van het plengebied met historische 
dreef 

 de Peeterstraat als historisch 
wegpatroon rond Breendonk ttv 
Ferraris 

 de ‘snelweg’ A12 
 de Motselaarloop die uitmondt in de 

Bosbeek 
 de historische spoorlijn 
 de historische bosstructuren ten 

zuiden van de kern van Tisselt 

 
Figuur 12: provinciale landschapskaart (Bron: geoloket provincie Antwerpen) 
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4.1.4. Water 
 

 

 

Figuur 13: bestaande ruimtelijke structuur – water 
 

 
Binnen het plangebied van Willebroek-Zuid stroomt de Motselaarloop, een geklasseerde 
waterloop van derde categorie die via een duiker onder de A12 doorloopt. De 
Motselaarloop gaat stroomafwaarts van het plangebied over in een geklasseerde 
waterloop van tweede categorie.  
 

4.1.5. Landbouw 
 

 

 

Figuur 14: bestaande ruimtelijke structuur – landbouw 
 
Het plangebied bestaat in hoofdzaak uit agrarisch grondgebruik waarbinnen enkele 
bebouwingsclusters liggen (dancing ‘Carré, woningen). 
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Voor het grootste deel worden de gronden gebruikt als weide en in mindere mate voor het 
verbouwen van landbouwgewassen. 
<aan te vullen op basis van resultaten LER> 

 

4.1.6. Bedrijvigheid 
 

 

 

Figuur 15: bestaande ruimtelijke structuur – bedrijvigheid 
 
Tussen Willebroek-Centraal en Willebroek-Zuid ligt langs de A12 (ter hoogte van 
Peeterstraat een bestaande KMO-zone die ingenomen door het logistiek bedrijf Themar 
Trucks en het bouwbedrijf De Meeuw.  
 
Aan de zuidzijde van Willebroek-Zuid gebruikt het bedrijf Claus een bestaande loods voor 
de opslag van kermismaterieel. 
 
Aanvullend kan opgemerkt worden dat er in de woonstraten, die momenteel rechtstreeks 
aansluiten op de A12 (zoals de Peetersstraat), verspreid ook een aantal eerder 
kleinschalige bedrijfszetels aanwezig zijn (tuinaanlegbedrijf, bouw van schroefautomaten, 
….) en enkele horecazaken (Spaans hof, De Notselaer). 

 

4.1.7. Wonen, dienstverlening en horeca 
 

De Peeterstraat vormt aan de oostzijde een aaneengesloten woonlint.  
Binnen de plangrens ligt aan de westzijde van de Peeterstraat een bestaande 
zonevreemde woning. In de Bessemstraat staan binnen het plangebied 4 woningen in 
landelijk woongebied, 1 zonevreemde woning en een leegstaande boerderij.  
 
Buiten het plangebied zijn ten zuidoosten van het plangebied langs de Peeterstraat nog 
een drietal woningen gelegen en langs de Bessemstraat komen in een versnipperd 
woonlint nog enkele huizen voor. 

 

4.1.8. Toerisme, recreatie en sport  
 

Aan de westzijde van het plangebied ligt de dancing Carré. De club / discotheek is open op 
vrijdag, zaterdag, zondag en maandag en 1x per maand op donderdag, telkens tussen 
22h en 6h. Daarnaast vinden er enkele bedrijfsevents plaats. Carré beschikt momenteel 
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over ong. 835 parkeerplaatsen die gesitueerd zijn op 4 verschillende percelen. Per jaar 
zijn er 10 à 15 topavonden met een parkeerbehoefte van ong. 1200 parkeerplaatsen. 
 

4.1.9. Verkeer en vervoer 
 

De A12 vormt voor de westelijke plangrens en is de belangrijkste verkeersader voor 
transport van en naar de hierlangs gelegen KMO-zones. De A12 is een primaire weg type I 
De lokale ontsluitingsweg Peeterstraat (lokale weg type II)vormt de oostelijke plangrens 
van Willebroek-Zuid. De zuidelijke afbakening wordt deels bepaald door de lokale 
erftoegangsweg Bessemstraat (lokale weg type III). 
 

4.1.10. Zonevreemde infrastructuur 
 
Overzicht zonevreemde infrastructuur. 
 
Type In het plangebied Aangrenzend aan het 

plangebied 
Dancing ‘Carré’ X  
Woningen 1 woning + 1 

landbouwwoning 
3 woningen in Peeterstraat 
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4.2. Juridische aspecten 

4.2.1. Vergunningentoestand 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vergunningentoestand binnen de plangrens 
van Willebroek-Zuid. 
 
Willebroek-Zuid 
Perceels-
nummer 

Bouwvergunning Milieuvergunning 

39H en 
37L 

B1998/199 – aanleggen van een 
parkeerterrein en 
nivelleringswerken, vergund 
25/8/1998 

 

40F B2008/0189 – slopen bestaand 
gebouw en oprichten woning, 
vergund 19/12/2008 

 

61C  B1991/322 – oprichten inkomsas, 
vergund 12/5/1992 

 B1991/277 – oprichten 
bergplaats (regularisatie), 
vergund 12/5/1992 

 1589 – dancing, klasse 3, 
afgelopen op 25/06/1991 

 1587 – dancing, klasse 2, 
afgelopen op 10/09/1991 

 M29 – dancing-lozen NHAW, klasse 
3, afgelopen op 25/02/1992 

90L2 B1988/032 – verbouwen bergplaats, 
vergund 19/7/1988 

 1911 – overname vergunde 
inrichitng (varkensbedrijf), klasse 
1, afgelopen op 3/08/2000 

 M469 – overname 
grondwaterwinning (GW31), klasse 
3, afgelopen op 23/11/1999 

 1738 – veebedrijf, klasse 1, 
afgelopen op 3/03/1994 

 1617 – veebedrijf, klasse 1, 
afgelopen op 12/12/1991 
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4.2.2. Feitelijke juridische toestand 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de juridische structuur van Willebroek-Zuid. 
 
Willebroek-Zuid 
Type In het plangebied Aangrenzend aan het 

plangebied 
Gewestplan Gewestplan Mechelen (KB 

van 05/08/1976): agrarische 
gebieden 

Gewestplan Mechelen (KB 
van 05/08/1976): agrarische 
gebieden, landschappelijk 
waardevolle gebieden, 
woongebieden met landelijk 
karakter, bestaande 
hoofdverkeerswegen, 
ambachtelijke bedrijven en 
kmo’s 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen 

Algemene plannen van 
aanleg 

Geen Geen  

Bijzondere plannen van 
aanleg 

Geen Geen 

Verkavelingen 12040_500, 12040_502 12040_500, 12040_502 
Ankerplaats Geen Geen 
Beschermde monumenten Geen Geen 
Beschermde stad- en 
dorpsgezichten 

Geen Geen 

Beschermde landschappen Geen Geen 
Buurt- en voetwegen Buurtwegnummer: 4, 33 Buurtwegnummer: 32 

Voetwegnummer: 50 
Vogelrichtlijngbieden Geen Geen 
Habitatrichtlijngebieden Geen Geen 
Vlaams Ecologisch Netwerk Geen Geen 
Natuurreservaten Geen Geen 
Beschermingszones 
grondwaterwinning 

Geen Geen 

Bevaarbare waterlopen Geen Geen 
Onbevaarbare waterlopen Motselaarloop, geklasseerd 

3e categorie 
Motselaarloop, geklasseerd 
2e categorie 

Watertoets Effectief overstromings-
gevoelig gebied nabij de 
Peetersstraat in de 
omgeving van de 
Motselaarloop 

Mogelijk overstromings-
gevoelig gebied ten NW 
(A12), O (Spaans kasteel) en 
Z (zuid van Bessemstraat) 
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4.2.3. Eigendomsstructuur 
De meeste eigendommen binnen de ontwikkelingszone zijn in particulier bezit. Ook zijn er 
een aantal vennootschappen en (semi-)publieke eigenaars (zie figuur). 
 

 

 
Figuur 16: eigendomsstructuur 
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4.3. Synthese bestaande ruimtelijke structuur 

De figuren hieronder geven een synthese van de belangrijkste ruimtelijk structurerende 
elementen en aandachtspunten. 
 

 

 

Figuur 17: bestaande ruimtelijke structuur Willebroek-Zuid 
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5. Economische context 

5.1. Economische doelgroepen regionaal bedrijventerrein A12 Willebroek3 

 
De aanduiding van de doelgroep transport, distributie en logistiek (TDL-sector) komt 
vooral voort uit de potenties van het gebied vanwege de gunstige ligging, het aanbod 
van intermodale infrastructuur, de toenemende interesse vanuit de privésector en de 
sectorale vooruitzichten van deze activiteit. 
 

5.1.1. Definiëring transport, distributie en logistiek (TDL) 
 
Bij het transport van goederen kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
bulkgoederen, stukgoederen en containers. Een andere indeling is gebaseerd op de 
vervoersmodus: luchtvaart, zeevaart, de weg, het spoor, de binnenvaart, pijpleidingen. 
 
In de brede zin omvat de transportsector naast het eigenlijke vervoer ook opslag en 
distributie. Wanneer verschillende vervoersmodi worden ingezet, moeten de goederen 
van de ene modus op de andere worden overgeslagen. Vaak kan die overslag niet 
meteen plaatsvinden: via opslag probeert men volume en frequentie van de diverse 
transportmodi op elkaar af te stemmen. 
 
Logistiek is de verzamelnaam voor de organisatie, de planning en het beheer van alle 
activiteiten die met bewerking, transport en opslag van producten in verband staan – 
van grondstof tot eindproduct. Aan de opslag worden steeds meer vormen van 
aanvullende dienstverlening gekoppeld (value added logistics). Daartoe behoren 
bijvoorbeeld ook verpakking, etikettering en palettisering. De toename van VAL-
activiteiten maakt de sector arbeidsintensiever en verhoogt de vraag naar ruimte. 
 
Tot voor kort bestond logistiek voornamelijk uit punt-punt vervoer. Sinds enkele jaren 
werken internationaal opererende logistieke dienstverleners steeds vaker in 
distributienetwerken. Het belang van locatiefactoren als ligging ten opzichte van de 
afzetmarkt en infrastructuur neemt daardoor toe. 
 
Toenemende congestie op en rond de steden, het beperken van de transportkosten en 
groeiend besef voor verantwoord transporteren zal de vraag vanuit distributiecentra 
naar multimodaal vervoer laten toenemen. Dit is overigens alleen toepasbaar op de 
aanvoer van goederen. Alleen dan zijn de hoeveelheden groot genoeg om multimodaal 
vervoer aantrekkelijk te maken. De afvoer blijkt te fijnmazig waardoor vervoer per 
vrachtwagen het meest aantrekkelijk blijft. 
 
 

5.1.2. Profiel van de TDL-activiteiten 
 
Bij het afstemmen tussen productie enerzijds en (puur) vervoer anderzijds zijn 
verschillende type activiteiten te onderscheiden: 
 Opslag / warehousing 
 Distributie 
 Value added logistics 

                                         
3  Bron: “Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in Vlaanderen”, 

Idea Consult in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - afdeling Ruimtelijke Planning, 2001 
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 Postponed manufacturing 
 Integrators 
 Logistieke dienstverlening 

Het zijn activiteiten die worden aangewend om de beste mix tussen efficiëntie en kosten 
te verkrijgen. Bedrijven kunnen zich specialiseren in een van de activiteiten of in een 
combinatie ervan. 
 
Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden in verzorgende of stuwende 
bedrijvigheid. 
Verzorgende bedrijvigheid bestaat grotendeels uit lokale bedrijven met als kernactiviteit 
zuiver transport. 
Stuwende bedrijven zijn meestal internationaal opererende grootschalige bedrijven 
zoals Europese distributiecentra4 (EDC’s) en value added logistics (VAL). Ze vormen een 
belangrijke motor voor de economische groei door een hogere toegevoegde waarde. De 
stuwende bedrijven hebben het meeste impact op de kwalitatieve (bereikbaarheid, 
arbeidsmarkt,..) en kwantitatieve (grotere oppervlakte) ruimtevraag. 
 
De stuwende bedrijven worden onderverdeeld in enkele categorieën: 
 Internationaal opererende transportondernemingen  
 Europese distributiecentra (EDC’s) 
 Value added logistics (VAL) 
 Warehousing  
 Integrators/ logistieke dienstverlening 

 

 
Figuur 18: Profiel van TDL-bedrijven 

 

                                         
4 Een Europees Distributiecentrum (EDC) kan gedefinieerd worden als een distributiecentrum, niet noodzakelijk verbonden 
met een productievestiging, dat als hoofdactiviteiten niet alleen ontvangst en opslag van goederen, orderverzamelen en 
verzenden van goederen naar minstens 5 Europese landen heeft, maar in toenemende mate betrokken wordt in ‘value added 
logistics’, waarbij ‘postponed manufacturing’ gecombineerd wordt met distributie-activiteiten, waardoor het distributiecentrum 
een kritische link tussen de aanbodketen en de consument geworden is. Voorbeeld van EDC’s in Vlaanderen zijn Nike in 
Laakdal en JVC Logistics in Boom. 
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5.1.3. Trends in de TDL-sector 
 

5.1.3.1. Internationalisering en schaalvergroting 
 
Doordat steeds meer bedrijven gaan exporteren, internationaliseert TDL min of meer 
automatisch mee. Gevolg hiervan is een verdere schaalvergroting waarbij grote volumes 
bij één logistiek dienstverlener worden gebundeld. Investeringen in TDL zullen 
afkomstig zijn van bedrijven elders in Vlaanderen en Europese bedrijven. Buitenlandse 
investeringen betreffen over het algemeen grotere kavels en oefenen zo een sterke 
invloed uit op de ruimtebehoefte. In ruimtelijke termen zorgt internationalisering en 
schaalvergroting voor de vraag naar bedrijventerreinen met grotere kavels. 
 

5.1.3.2. Containerisering 
 
Containervervoer biedt betere marktkansen voor water- en spoorvervoer. De relatief 
makkelijke overslag maakt het mogelijk om distributie en VAL-activiteiten buiten de 
havengebieden te verrichten. Containerisatie is positief voor het gebruik van 
alternatieve modi. 
 

5.1.3.3. Outsourcing 
 
Tegelijkertijd met schaalvergroting keren bedrijven ook meer terug naar hun 
kerncompetenties (core business). TDL is een type activiteit dat zich bij uitstek hiervoor 
leent. De belangrijkheid van logistieke dienstverleners neemt hierdoor toe. 
Door de toenemende uitbesteding bij producenten nemen vervoersbedrijven, naast de 
distributie, steeds meer taken over van de producent en ontwikkelen zich tot logistieke 
dienstverleners (‘Third Party Logistics Service Providers’). Met de komst van de 
zogeheten Fourth Party Logistics Service Providers – bedrijven die op basis van 
deskundigheid de logistieke keten van de producent ontwerpen en adviseren – gaat de 
uitbesteding van transport, distributie en logistieke activiteiten alsmaar verder en 
breder. 
 

5.1.3.4. Flexibiliteit en snelheid 
 
Het belang van flexibiliteit en snelheid neemt toe door de hogere omloopsnelheid van 
producten en veranderingen in productieprocessen. Dit leidt tot voorkeuren voor 
locaties die meerdere modi aanbieden en zich nabij de (hoofd)transportassen bevinden.  
 

5.1.3.5. Value added logistics (VAL) 
 
VAL biedt meer dienstverlening waardoor meer toegevoegde waarde gecreëerd wordt. 
In de praktijk staat dit voor het combineren van traditionele vormen van logistieke 
activiteiten (zoals transport en warehousing) met secundaire activiteiten (verpakken, 
assembleren). Met de toename van VAL-activiteiten wordt de sector arbeidsintensiever 
waardoor er meer ruimte (grondoppervlakte) nodig is. 
 

5.1.3.6. Toenemend gebruik ICT 
 
ICT-toepassingen zoals plaatsbepaling, voertuignavigatie, tracking en tracing vragen 
grote investeringsbedragen, waardoor schaalvergroting en verdere concentratie 
toeneemt. 
ICT-toepassingen hebben een positief effect op het efficiënt gebruik van de 
ladingcapaciteit bij vrachtwagens en stimuleren e-commerce. 
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5.2. Aard van de ruimtebehoefte 
 
De aard van de economische activiteiten die nieuwe regionale bedrijventerreinen 
aantrekken, bepaalt in belangrijke mate de aard van de ruimtebehoefte. Elk type van 
bedrijvigheid stelt namelijk zijn eigen locatie-eisen. 
In de volgende paragrafen worden de locatie-eisen voor de TDL-sector besproken, 
vanuit de sector zelf en vanuit het ruimtelijk beleid. 
 

5.2.1. Eisen vanuit de TDL-sector 
 
Uit onderzoek en enquêtes blijkt dat de belangrijkste algemene vestigingseisen voor 
transport, distributie en logistiek zijn: 
 directe, congestievrije aansluiting op een hoofdtransportas; 
 beschikbaarheid arbeidskrachten (omvang, kwaliteit, beschikbaarheid); 
 nabijheid van logistieke dienstverleners en/of toeleveranciers/kennis;  
 voorzieningen (brandstof, nutsvoorzieningen,..) 
 mogelijkheden voor recycling en/of afvoer van afvalstoffen; 
 voldoende stelruimte voor vrachtwagens en ruimte voor het realiseren van laad- en 

loskuilen bij bedrijven; 
 voorzieningen van overslag tussen verschillende modaliteiten, wat neerkomt op 

terminals aan het spoor en het water; 
 nabijgelegen kavels in de omgeving met dezelfde bestemming; 
 rechthoekige kavels; 
 uitstraling en imago terrein; 
 veiligheid van het terrein en de omgeving, bijvoorbeeld door bewaakte 

parkeerterreinen en collectieve bewaking. 
 
Specifiek voor de value added logistics kan de nabijheid van de markt worden 
benadrukt, een goede fysieke (ICT-)infrastructuur, de aanwezigheid van logistieke 
dienstverleners en de nabijheid van een poort. 
 
De toenemende internationalisering heeft de bedrijven in de TDL-sector een 
schaalvergroting opgelegd, met fusies, overnames of internationale allianties. Dit heeft 
ruimtelijke gevolgen: grotere bedrijven hebben behoefte aan bedrijventerreinen met 
grotere kavels. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de bedrijfsoppervlakte zeer sterk varieert tussen de 
ondernemingen. De mediaan bedraagt 1 ha. Bij alle bedrijven neemt de parkeerruimte 
ongeveer 40% van de oppervlakte in. De grootte van de opslagruimte neemt toe 
naarmate de onderneming groter is. Bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers 
wordt 40% van de oppervlakte gebruikt voor opslagruimte. 

5.2.2. Eisen vanuit het ruimtelijk beleid 
 
Bedrijven in de TDL-sector hebben specifieke ruimtelijke eisen. De vestigingseisen van 
de sector moeten worden afgestemd op de eisen en verwachtingen die het ruimtelijk 
beleid heeft geformuleerd.  
 
Drie eisen staan daarin voorop: 
 Efficiënt ruimtegebruik: Voor grootschalige TDL-activiteiten dienen grote bij 

voorkeur rechthoekige kavels gereserveerd te worden, met een grootte van 
minstens 50.000 m². De verhouding tussen de bebouwde ruimte en andere ruimte 
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(toegang tot terrein, ruimte voor circulatie van transport, groenvoorziening,..) is 
meestal 50/50. Om de ontsluiting te verbeteren zijn enkele grote terreinen te 
verkiezen boven een mozaïek van kleine en versnipperde terreinen. Locaties die 
multimodaal ontsloten zijn, moeten zo efficiënt mogelijk worden benut. Efficiënt 
ruimtegebruik kan ook door voor verschillende bedrijven op hetzelfde terrein 
collectieve functies aan te bieden zoals parkeren. 

 Duurzame ruimtelijke inpassing: Er dient maximaal rekening te worden gehouden 
met de omgeving (woongebied, omringend landschap). Een kwaliteitsvolle 
architectuur van de bedrijfsgebouwen en inrichting van de publieke ruimte kunnen 
bijdragen aan het imago van het terrein en de landschappelijke integratie. 

 Duurzame mobiliteit: Dit impliceert een voorkeur voor multimodaal transport en de 
multimodale ontsluiting van bedrijventerreinen en logistieke parken. 

 
De ontwikkeling van een duurzaam regionaal bedrijventerrein is van groot belang. Naast 
de hierboven vermelde eisen, legt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
Antwerpen ook de nadruk op de volgende maatregelen voor duurzame inrichting:5 
 Inbouwen van voldoende buffers: bijvoorbeeld tussen bedrijven en zogenaamde 

verstoringsgevoelige zones zoals woongebied 
 Creëren van gemeenschappelijke infrastructuren of sociale voorzieningen zoals 

waterbuffers, groenbuffers, bedrijfsrestaurant 
 Werken aan een ecologische inrichting van het bedrijventerrein: 

 openbaar en privaat groen 
 gemeenschappelijke waterhuishouding 
 behoud van ecologische verbindingsfuncties 
 beperken van lichthinder 

 

5.2.3. Economische potenties regionaal bedrijventerrein A12 Willebroek 
 
De bedrijvigheid langs de A12 in Willebroek heeft twee mogelijke potenties: logistiek 
park (100 ha) of gemengd bedrijventerrein (50-100 ha)6. 
 
Logistieke parken zijn gericht op internationaal gerichte TDL-activiteiten en dienen 
multimodaal ontsloten te zijn. 
 
Grote gemengde bedrijventerreinen voorzien in een verweving van productieactiviteiten 
met logistieke dienstverlening. Deze terreinen beschikken over een hoogwaardige 
wegontsluiting en zijn minstens bimodaal ontsloten. De terreinen worden niet exclusief 
voorbehouden voor TDL omwille van mogelijke relaties klant – logistieke dienstverlener.  
 
In functie van de grootschalige TDL-activiteiten wordt een belangrijk deel van het 
terrein aangelegd met grote rechthoekige kavels (grootte-orde 50.000 m²) en 
aangepaste bedieningswegen. 

                                         
5 Bron: http://www.provant.be/ondernemen/bedrijfsvestiging/trends/duurzame_terreinen/ 
6 Richtoppervlaktes op basis van het ruimtelijk concept voor het Vlaams Logistiek Netwerk. In de praktijk blijkt dat logistieke 
parken vaak een kleinere oppervlakte innemen (bijv. logistiek park Seagate Oostende (13 ha), regionaal bedrijventerrein 
Westrode (58 ha)). 
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Soort terrein Activiteit Omvang 
Multimodale logistieke 
parken nabij poorten  

 EDC’s 
 Internationaal transport 
 Warehousing 
 Integrators 

> 100 ha 

Groot, modern gemengd 
bedrijventerrein, bij 
voorkeur bimodaal 
ontsloten 

 EDC’s 
 Internationaal transport 
 VAL 

50 – 100 ha 

 

5.3. Ruimtelijk-economische eisen bedrijvigheid omgeving A12 Willebroek 
 
De bedrijvigheid langs de A12 in Willebroek heeft volgende ontwikkelingsperspectieven: 
 kwalitatieve ontwikkeling tot een zone voor grootschalige logistieke functies met een 

intensief grondgebruik en meervoudig ruimtegebruik 
 ontsluiting van het bedrijventerrein naar het nieuw te ontwikkelen verkeerscomplex 

aan de A12 
 
Volgende uitgangsprincipes geven de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het 
gebied: 
 grote rechthoekige kavels met een oppervlakte in de grootte-orde van 5 ha, met een 

minimumoppervlakte van 1 ha 
 50/50 verhouding tussen de bebouwde ruimte en andere ruimte 
 voldoende ruimte (tot 40%) voor opslag 
 zichtlocaties mogen niet leiden tot de ontwikkeling van louter kantoorfuncties 
 beperken hinder (geluid, lucht, licht) 
 voorzien van fietsverbindingen doorheen het ganse gebied 
 scheiden van de verkeersafwikkeling van de woonstraten en het bedrijventerrein 
 voorzien van kwalitatieve bufferstroken met geluidswallen naar het woonlint toe (al 

dan niet gecombineerd met waterbuffering) 
 kwalitatieve overgang naar de open ruimte 
 landschappelijke inkleding van het bedrijventerrein met aandacht voor de 

vormgeving van het omliggende landschap 
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6. Taakstelling 

 

6.1. Taakstelling planperiode 1992-2007 
 
De  provincie  is  bevoegd  voor  de  afbakening  van  bijkomende  regionale  bedrijventerreinen  in  de  
kleinstedelijke gebieden en de specifieke economische knooppunten.  In dit kader is in het RSPA aan 
de provincie een taakstelling van 437 ha bijkomende bedrijventerreinen toebedeeld voor de periode 
1992-2007.   Dit  pakket  (pakket  3)  omvat  ook  de  bijkomende  lokale  bedrijventerreinen  in  de  
kleinstedelijke gebieden en de specifieke economische knooppunten. 
 

6.2. Taakstelling planperiode 2007-2012 
 
Op 16 februari 2011 is de tweede partiële herziening van het RSV voor de planperiode vanaf 2007 
bekrachtigd door het Vlaams Parlement.  
De provincie is parallel hiermee ook van start gegaan met een gedeeltelijke herziening van het 
RSPA.  Deze  partiële  herziening  werd  goedgekeurd  door  de  Vlaams  minister  van  Financiën,  
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport op 4 mei 2011. 
 
In de voorbereiding van de gedeeltelijke herziening van het RSV werd op Vlaams niveau voor de 
planperiode  1992-2007  een  stand  van  zaken  opgemaakt  (referentiedatum:  1  januari  2007).   Uit  
deze  ruimtebalans  blijkt  dat  er  van  de  totale  taakstelling  van  2.927  ha  (de  taakstelling  van  de  
verschillende beleidsniveaus) voor de provincie Antwerpen 676 ha zijn gerealiseerd (het betreft de 
samengetelde cijfers van de 4 pakketten).  Er wordt op Vlaams niveau voorgesteld om de 2.251 ha 
die niet werden gerealiseerd, over te dragen naar de volgende planperiode (vanaf 2007).  Daarnaast 
wordt er in de gedeeltelijke herziening van het RSV voor de planperiode vanaf 2007 een prognose 
voor bijkomende bedrijventerreinen van 98 ha extra berekend.  Samengeteld komt dit neer op een  
nieuwe taakstelling van 2.349 ha (2.251 ha + 98 ha) voor de planperiode vanaf 2007. 
 
In de gedeeltelijke herziening van het RSPA wordt dezelfde verdeling over de verschillende 
pakketten gehanteerd als voor planperiode 1992-2007. Dit komt voor de provincie (pakket 3) neer 
op een taakstelling van 367 ha voor de planperiode vanaf 2007. 
 
Overheveling taakstelling 
 
In het RSV is de mogelijkheid voorzien om voor bepaalde economische knooppunten waar het 
uitvoeren van een te omvangrijke taakstelling tot ruimtelijk onverantwoorde oplossingen zou leiden 
(=  overschrijden  van  ruimtelijke  draagkracht),  een  gedeelte  van  de  Vlaamse  taakstelling  toe  te  
wijzen aan economische knooppunten van een lager niveau zoals de kleinstedelijke gebieden (RSV, 
p. 445). 
 
In  het  kader  hiervan  werd  op  27  mei  2009  door  provincie  en  Vlaams  gewest  een  protocol  
ondertekend waarmee een deel van de Vlaamse taakstelling voor de periode 1992-2007 werd 
overgeheveld van het Vlaams gewest naar de provincie (principebeslissing deputatie dd. 23 april 
2009 en goedkeuring deputatie dd. 20 mei 2009).  Het gaat over een taakstelling van 150 ha.   
 

Gelet op het aflopen van de planperiode 1992-2007 wordt in de gedeeltelijke herziening van het 
RSPA deze overheveling toegepast op de overgedragen en herverdeelde cijfers voor de nieuwe 
planperiode vanaf 2007.   
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6.3. Totale taakstelling 
 
Rekening houdend met de gedeeltelijke herzieningen van het RSV en het RSPA en met de 
overheveling komt de globale taakstelling van de provincie (pakket 3) op 517 ha (367 ha + 150 ha) 
voor de planperiode vanaf 2007.   
 
Dit cijfer van 517 ha omvat een deel van de totale taakstelling 1992-2007 dat niet werd gerealiseerd 
(door de overdracht zoals voorzien in de gedeeltelijke herziening van het RSV).  Hierdoor komt dit 
cijfer in de plaats van de oorspronkelijke 437 ha van de planperiode 1992-2007, en niet er bovenop.   
 
Realisaties vóór 1 januari  2007 gaven invulling aan de taakstelling van 437 ha uit  de planperiode 
1992-2007.  Realisaties ná 1 januari  2007 geven invulling aan de nieuwe taakstelling van 517 ha 
voor de planperiode vanaf 2007 (zie verder). 
 
De nieuwe taakstelling van 517 ha wordt geoperationaliseerd in de partiële herziening van het RSPA. 
 
Omgaan met provinciale taakstelling 
 
In het RSPA is geen cijfermatige taakstelling voor bijkomende regionale bedrijventerreinen 
opgenomen voor de afzonderlijke kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten.  
Het  aantal  toe  te  bedelen  hectare  wordt  geval  per  geval  bepaald  tijdens  de  voorstudies  van  de  
afbakeningsprocessen  van  de  kleinstedelijke  gebieden  of  bij  de  studies  voor  de  regionale  
bedrijventerreinen in de specifieke economische knooppunten, in functie van de ruimtelijke 
draagkracht.  De hieruit voortvloeiende oppervlakten worden dan telkens getoetst met de globale 
taakstelling op provinciaal niveau die in zijn globaliteit wordt bijgehouden.   
 
 

6.4. Invulling van de taakstelling7 
 
Overzicht naargelang planningsproces 
 
2 gewestplanwijzigingen werden goedgekeurd na 1 januari 2000 (BVR 30 maart 2001) en dragen 
dus bij tot de te realiseren taakstelling: 

 economisch knooppunt Duffel (Reynaers): 23 ha; 
 kleinstedelijk gebied Lier (Hagenbroek): 17 ha. 

Beide gewestplanwijzigingen vullen 40 ha van de taakstelling in. 
 
Op 7 juni 2004 werd de afbakening van het kleinstedelijk gebied Mol goedgekeurd door de minister.  
In dit kader werden 3 PRUP’s voor bijkomende regionale bedrijventerreinen goedgekeurd: 

                                         
7 De oppervlakten werden berekend in GIS.  Bij de intekening van de contouren werd volgende werkwijze 
gehanteerd: 

 De contouren worden “bruto” ingetekend.  M.a.w. ze omvatten buffers, wegenis, …; 
 Zaken die niets met het bedrijventerrein te maken hebben worden eruit gehaald (bv. woonlinten in 

PRUP De Kluis); 
 Enkel de bijkomende oppervlakte wordt meegenomen.  Dus bestaande bedrijvenzones volgens het 

gewestplan en BPA’s worden eruit gesneden (bv. PRUP Willebroek-noord); 
 Lokale bedrijventerreinen (GemRUP’s) in kleinstedelijke gebieden en economische knooppunten worden 

meegenomen (bv. GemRUP Hoge Mauw Arendonk; GemRUP De Meiren-Heuvelstraat Hoogstraten, 
GemRUP Winning Puurs, GemRUP De Brulen Arendonk en GemRUP Poort tot Noeveren Boom); 

 Regularisaties en uitbreidingen van zonevreemde bedrijven worden niet meegenomen (ook sectorale 
BPA’s/RUP’s), dus bv. niet PRUP Rodendijk; 

 Bestemmingswijzigingen voor (nieuwe) kantoren worden wel meegeteld (maar komen tot op heden niet 
voor). 
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 PRUP Berkenbossen te Mol: 36 ha bijkomend gemengd regionaal bedrijventerrein als 
uitbreiding van de bestaande industriezones op het gewestplan.  Dit PRUP werd echter door 
de provincieraad terug ingetrokken als gevolg van een schorsingsarrest door de Raad van 
State (arrest nr. 144.477 van 17 mei 2005); 

 PRUP Holven te Balen (economisch knooppunt): herbestemming van bestaande 
ambachtelijke zone naar gemengd regionaal bedrijventerrein incl. uitbreiding met 19 ha; 

 PRUP Stenehei te Dessel: 13 ha gemengd regionaal bedrijventerrein.   
In totaal werden in het kleinstedelijk gebied Mol en in het economisch knooppunt Balen 32 ha van 
de provinciale taakstelling gerealiseerd.  
  
Ook bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Lier werd een bijkomend regionaal 
bedrijventerrein aangeduid.  Het PRUP Antwerpsesteenweg werd door de minister goedgekeurd op 
28 juli 2006 en is goed voor 26 ha bijkomende regionale bedrijvigheid.   
 
Ingevolge een bindende bepaling van de partiële herziening van het GRS van Bornem maakte de 
gemeente een GemRUP (Achterhaalde bedrijventerreinen) op waarmee 3 achterhaalde KMO-zones 
in het centrum van Bornem worden omgezet naar woongebied.  Dit  GemRUP werd op 6 april  2006 
goedgekeurd door deputatie waardoor 0,5 ha bedrijventerrein werd omgezet naar woongebied. 
 
In het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten werd een bijkomende zone 
aangeduid voor de vestiging van regionale bedrijvigheid.  Het PRUP De Kluis werd op 14 mei 2007 
door de minister goedgekeurd.  Middels dit PRUP werd 62 ha regionaal bedrijventerrein bij 
gecreëerd.   
In  Hoogstraten  heeft  de  deputatie  op  13  juli  2006  ook  een  GemRUP  goedgekeurd  (De Meiren-
Heuvelstraat).  In dit GemRUP wordt 4 ha bijkomend bedrijventerrein gerealiseerd8.  In Hoogstraten 
werd dus in totaal 66 ha van de taakstelling gerealiseerd. 
 
Als uitvoering van het kaderplan voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Brabantse 
poort (Niel, Boom, Puurs, Willebroek en Bornem) werden ook reeds een aantal PRUP’s opgemaakt: 

 PRUP Pullaar te Puurs (economisch knooppunt): omzetting van 31 ha agrarisch gebied naar 
regionaal bedrijventerrein (goedkeuring minister op 12 juli 2004); 

 PRUP Krekelenberg II te Boom (kleinstedelijk gebied) en Niel: omzetting van lokaal 
bedrijventerrein met openbaar karakter naar regionaal bedrijventerrein.  Omdat het gaat 
over een bestaande bedrijvenzone op het gewestplan, draagt dit PRUP niet bij tot de 
provinciale taakstelling (goedkeuring minister op 7 juni 2006); 

 PRUP Willebroek-noord bis te Willebroek en Puurs (economische knooppunten): 
herstructurering van een bestaande brownfield met een uitbreiding van 14 ha (goedkeuring 
minister op 22 december 2008); 

 PRUP De Hulst te Willebroek (economisch knooppunt) en Mechelen: bijkomend gemengd 
regionaal bedrijventerrein van 33 ha als uitbreiding van een bestaand industriegebied 
volgens het gewestplan (goedkeuring minister op 1 december 2009). 

In de Brabantse poort werd dus tot op heden 78 ha gerealiseerd. 
 
In het economisch knooppunt Arendonk heeft  de  deputatie  op  28  augustus  2008  een  GemRUP  
goedgekeurd (Hoge Mauw).  In dit GemRUP wordt 14 ha bijkomend bedrijventerrein gerealiseerd.   
Op 31 juli 2008 keurde de deputatie het GemRUP De Brulen goed. Met dit  GemRUP wordt 0,5 ha 
bedrijventerrein gerealiseerd. 
In Arendonk werd dus in totaal 14,5 ha van de taakstelling gerealiseerd. 
 
In het economisch knooppunt Puurs heeft de deputatie op 20 mei 2010 een GemRUP goedgekeurd 
(Schipstraat).  In  dit  GemRUP  wordt  0,5  ha  bedrijventerrein  omgezet  naar  woongebied.  Op  23  

                                         
8 Pakket 3 heeft betrekking op zowel de regionale als de lokale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden 
en economische knooppunten (RSV p. 446). 
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december 2010 keurde de deputatie het GemRUP Winning te  Puurs  goed  waarin  5  ha  bijkomend  
bedrijventerrein wordt gerealiseerd. In het GemRUP Ruisbroekdorp wordt  1,5  ha  bedrijventerrein  
omgezet naar woongebied. De deputatie keurde dit GemRUP goed op 6 oktober 2011. 
In Puurs werd dus in totaal 3 ha van de taakstelling gerealiseerd. 
 
In Boom heeft de deputatie op 29 juli 2010 een GemRUP goedgekeurd (Poort tot Noeveren). In dit 
GemRUP wordt 3 ha bijkomend bedrijventerrein gerealiseerd. In het GemRUP Poort tot Noeveren 
fase  2 wordt 5 ha bedrijventerrein omgezet naar woongebied. De deputatie keurde dit GemRUP 
goed op 30 juni 2011. 
Met de GemRUP’s in Boom werd dus de taakstelling in totaal met 2 ha verminderd. 
 
In het economisch knooppunt Duffel heeft de deputatie op 14 oktober 2010 een GemRUP 
goedgekeurd (Ter Elst-Kerkenblok).  In  dit  GemRUP  wordt  2  ha bedrijventerrein omgezet naar 
woongebied. 
 
In het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Geel werd  92  ha bijkomend regionale 
bedrijvigheid bestemd.  De PRUP’s werden op 10 april 2012 door de minister goedgekeurd. 
 
In totaal werden reeds 348 ha herbestemd naar bedrijventerrein. 
 
 
Chronologisch overzicht 
 
In onderstaande tabel worden de herbestemmingen die bijdragen tot de provinciale taakstelling 
samengevat.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

1. herbestemmingen die werden goedgekeurd vóór 1 januari 2007: deze dragen bij tot de 
taakstelling voor de planperiode 1992-2007; 

2. herbestemmingen die werden goedgekeurd ná 1 januari 2007: deze dragen bij tot de 
taakstelling voor de planperiode vanaf 2007. 

 
Vóór 1 januari 2007 (invulling taakstelling 1992-2007): 
Datum goedkeuring RUP/gewestplanwijziging Gemeente(n) # ha 
31 juli 1991 BPA Landelijk gebied deelplan 44 Bornem 1 
29 augustus 2000 BPA Industriezone Bornem -26 
30 maart 2001 Gewestplanwijziging Hagenbroek Lier 17 
30 maart 2001 Gewestplanwijziging Reynaers Duffel 23 
7 juni 2004 PRUP Holven Balen 19 
7 juni 2004 PRUP Stenehei Dessel 13 
12 juli 2004 PRUP Pullaar  Puurs 31 
6 april 2006 GemRUP Achterhaalde bedrijventerreinen Bornem -0,5 
13 juli 2006 GemRUP De Meiren/Heuvelstraat Hoogstraten 4 
28 juli 2006 PRUP Antwerpsesteenweg Lier 26 
  totaal 1992-2007 107,5 
 
 
 
 
Ná 1 januari 2007 (invulling taakstelling planperiode vanaf 2007): 
Datum goedkeuring RUP/gewestplanwijziging Gemeente(n) # ha 
14 mei 2007 PRUP De Kluis Hoogstraten 62 
31 juli 2008 GemRUP De Brulen Arendonk 0,5 
28 augustus 2008 GemRUP Hoge Mauw Arendonk 14 
22 december 2008 PRUP Willebroek-noord bis Willebroek/Puurs 14 
1 december 2009 PRUP De Hulst Willebroek/Mechelen 33 
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20 mei 2010 GemRUP Schipstraat Puurs -0,5 
29 juli 2010 GemRUP Poort tot Noeveren Boom 3 
23 december 2010 GemRUP Winning Puurs 5 
14 oktober 2010 GemRUP Ter Elst-Kerkenblok Duffel -2 
30 juni 2011 GemRUP Poort tot Noeveren fase 2 Boom -5 
6 oktober 2011 GemRUP Ruisbroekdorp Puurs -1,5 
10 april 2012 PRUP’s afbakening kleinstedelijk gebied Geel Geel 92 
  totaal vanaf 2007 214,5 
 

6.4.1. Saldo planperiode 2007-2012 
 
Berekening saldo 
 
107,5  ha  van  de  herbestemmingen  werden  gerealiseerd  vóór  1  januari  2007  en  zijn  aldus  reeds  
meegerekend bij de herberekening die werd gemaakt in het kader van de partiële herziening van het 
RSV.  De herbestemmingen die werden doorgevoerd ná 1 januari 2007 (in totaal 200,5 ha) geven 
reeds invulling aan de taakstelling voor de planperiode vanaf 2007. 
 
Het saldo bedraagt dus: 
 
  517 ha provinciale taakstelling pakket 3 planperiode vanaf 2007 
 - 214,5 ha invulling na 1 januari 2007 
 
  302,5 ha 
 
 
 
Er zijn dus nog 302,5 ha aan bijkomende regionale bedrijventerreinen te verdelen. 
 
 
Processen in voorbereiding 
 
De lopende planningsprocessen moeten worden gekaderd binnen de nieuwe taakstelling voor de 
planperiode vanaf 2007 en werden in dit kader geherevalueerd.  Voor bepaalde processen 
resulteerde dit in een hoger cijfer dan wat initieel (op basis van de taakstelling 1992-2007) werd 
vooropgesteld in eerdere provinciale beleidsdocumenten. 
 
Het vermelde aantal ha in onderstaande opsomming zijn vermoedelijke cijfers.  Het uiteindelijke 
cijfer  zal  pas vastliggen op het moment dat de procedures voor de herbestemmingen volledig zijn 
afgerond.  Veel hangt immers nog af van de resultaten van het overleg en het openbaar onderzoek.  
Om de verdere verdeling over de provincie te bekijken, kan dus voor deze processen voorlopig enkel 
gewerkt worden met aannames en “vorken” waarbinnen de te herbestemmen oppervlakte zich zal  
bevinden. 
 
Ten gevolge van de verhoogde taakstelling voor de planperiode vanaf 2007, worden voor de lopende 
planningsprocessen volgende cijfers geraamd:   

 Het PRUP Berkenbossen-Oost  te Mol werd op 22 maart 2012 definitief vastgesteld door de 
provincieraad. Met dit PRUP wordt 30 ha bijkomend bedrijventerrein gerealiseerd; 

 Het PRUP Berkenbossen-West te Mol werd op 22 maart 2012 definitief vastgesteld door de 
provincieraad. Met dit PRUP wordt 7 ha bijkomend bedrijventerrein gerealiseerd. 

 Hetzelfde geldt voor het PRUP Stenehei fase 2 te Dessel: 10,5 ha; 
 De maximale oppervlakte bijkomend regionaal bedrijventerrein in het PRUP Ooievaarsnest te 

Puurs bedraagt ca. 40 ha; 
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 Momenteel wordt een ruimtelijk onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden voor de inplanting 
van een regionaal bedrijventerrein in de omgeving van de A12 te Willebroek.  Uit een eerste 
ruimtelijke toetsing resulteert een cijfer van 54 ha.   

 
Deze  cijfers  zijn  getoetst  aan  de  taakstelling  van  517  ha  voor  de  planperiode  vanaf  2007.   Het  
spreekt voor zich dat ook in de toekomst deze cijfers kunnen wijzigen als de taakstelling wijzigt. 
 
Processen in voorbereiding (invulling taakstelling planperiode vanaf 2007): 
PRUP/planningsproces Gemeente(n) Gemiddeld # ha 
PRUP Ooievaarsnest Puurs 40 
PRUP’s afbakening kleindstedelijk gebied  
Heist-op-den-Berg 

Heist-op-den-Berg 
 

25 
 

PRUP Willebroek-Centraal (A12) Willebroek 31 
PRUP Willebroek-Zuid (A12) Willebroek 23 
PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Mol 
        PRUP Berkenbossen 

Mol 37 

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Mol 
        PRUP Stenenhei fase 2 

Dessel 10,5 

PRUP Duwijck fase III Lier 30 
PRUP SPEK Malle Malle  
PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Boom Boom  
PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Herentals Herentals  
TOTAAL in voorbereiding  196,5 
 
 
Gemiddeld rest er dus een saldo van 106 ha (302,5 ha – 196,5 ha) voor de kleinstedelijke gebieden 
Boom  en  Herentals,  het  specifiek  economisch  knooppunt  Malle  en  eventuele  toekomstige  
herzieningen van reeds afgeronde planningsprocessen (zoals bv. de Brabantse poort).   
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7. Resultaten onderzoek naar mogelijke regionale bedrijvigheid in de 
omgeving van de A12 te Willebroek 

 

7.1. Visie m.b.t. zoekzones A12 Willebroek 

 
De regionale bedrijventerreinen worden gebundeld met de bestaande lijninfastructuren (A12) in 
plaats van een sterke insnijding te maken in het centrale openruimtegebied tussen Tisselt, 
Breendonk en Kapelle-op-den-Bos. De ruimtelijke bundeling met de bestaande lijninfrastructuren 
heeft immers verschillende voordelen: 
- voor  het  beperken  van  hinderaspecten:  plaatsen  die  dicht  tegen  de  A12  en  N16  liggen,  zijn  

reeds sterk verstoord. Vermits de bedrijven aan de VLAREM II normen moeten voldoen en het 
wegverkeerslawaai door A12 het omgevingsgeluid bepaalt, zijn er geen significant negatieve 
effecten te verwachten; 

- voor de ruimtelijke samenhang van de landbouw: de samenhang van het landbouwgebied 
tussen  Tisselt  en  Ramsdonk  blijft  op  die  manier  behouden.  Om  de  impact  op  individuele  
landbouwbedrijven te beperken zal een Landbouweffectenrapport (LER) worden opgemaakt 
parallel aan de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP); 

- voor  de  ruimtelijke  belevingswaarde:  door  het  vrijwaren  van  een  aanzienlijke  open  ruimte  
tussen  de  kern  van  Tisselt  en  het  woonlint  van  de  Peetersstraat  wordt  de  ruimtelijk-visuele  
impact voor omwonenden en recreanten beperkt; 

- de externe bereikbaarheid voor landbouwvoertuigen en fietsers blijft gegarandeerd door het 
behoud en beperkt omleggen van bestaande landbouwwegen; 

- technisch-financieel: bestaande pijpleidingen worden gevrijwaard. 
 
De bedrijventerreinen worden via een nieuwe parallelweg langs de A12 ontsloten naar een nieuw 
aan te leggen knooppunt (Londerzeel-Noord). Vanuit een streven naar duurzaamheid wordt 
maximaal ingezet op het stimuleren van watergebonden transport, hetzij via de kades ter hoogte 
van Promat (bulk, palletten), hetzij via het ROC Willebroek-Noord of Cargovil in Vilvoorde 
(containertransport). 
 

7.2. Randvoorwaarden m.b.t. mobiliteit 

 
Rechtstreekse ontsluiting naar A12 en N16 noodzakelijk 
 
Voor de ontsluiting van het regionale bedrijventerrein moet een nieuwe volwaardige aansluiting 
worden gerealiseerd op de N16 en de A12. De regionale bedrijvigheid kan niet ontsloten worden via 
het verkeerslichtengeregeld kruispunt A12 x Breendonkstraat.  
 
De aansluiting op de A12 dient zoals aangegeven in het streefbeeld te gebeuren via een nieuwe 
knoop in Londerzeel-Noord. De bedrijventerreinen Willebroek-Centraal en Willebroek-Zuid zijn via 
een parallelweg aan de oostzijde van de A12 ontsloten naar dit nieuwe knooppunt. 
 
Verbindingsweg tussen A12 en Kersdonk 
 
Het is wenselijk om een rechtstreekse ontsluiting te voorzien tussen het kanaal en de zuidelijke 
bedrijvenzone langs de A12. Deze weg heeft een dubbele functie: 
 verbinding voor derdelijns watergebonden bedrijvigheid via Kersdonk (paletten, bulk,..) 
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 rechtstreekse ontsluiting van bestaande bedrijvigheid aan kanaal (Promat, Schenker, DHL, KMO-
zone) naar hoger wegennet (A12) zonder Tisselt te belasten 

 
De weg moet landschappelijk zo goed mogelijk geïntegreerd in de open ruimte De weg kruist 
eveneens de vallei van de Bosbeek: de aanleg van deze verbindingsweg doorheen 
overstromingsgevoelig gebied kan toegestaan worden mits:  

 het compenseren van het ingenomen overstromingsgebied. Deze compensatie wordt bij 
voorkeur doorgevoerd stroomopwaarts de inname en binnen het plangebied;  

 het minimaliseren van de inname aan overstromingsgebied;  
 het voorzien van voldoende ruime dwarssecties bij dwarsen van de waterlopen.  
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8. Conclusies plan-MER 

 
Het onderzoeksgebied voor regionale bedrijvigheid wordt afgebakend door het Fort van Breendonk 
in  het  noorden,  het  Zeekanaal  in  het  oosten,  de  provinciegrens  in  het  zuiden  en  de  A12  in  het  
westen.  Zoals  aangegeven  in  het  Kaderplan  voor  de  Brabantse  Poort  en  in  de  provinciale  en  
gemeentelijke structuurplannen heeft het plangebied gezien de ligging nabij belangrijke 
infrastructuren bijzondere potenties voor de sector transport, distributie en logistiek (TDL). Dit type 
activiteit vergt bedrijventerreinen met grote kavels. Er wordt gestreefd naar grote rechthoekige 
kavels met een oppervlakte in de grootte-orde van 5 ha. De minimale oppervlakte bedraagt 1 ha.  
 
Het onderzoeksgebied wordt ontsloten via de A12 en N16 (primaire wegen type I) en het Zeekanaal 
(hoofdwaterweg). De N16 kan op haar huidige tracé tussen Willebroek en Mechelen haar functie van 
primaire weg type I (verbindingsweg op Vlaams niveau) echter niet waarmaken. Een onderzoek naar 
tracé-alternatieven is nodig om een structurele oplossing te bieden. Om de bijkomende druk op de 
N16 en de bebouwing er rond te beperken, is het aangewezen om:  
1) de ontwikkeling van bijkomende regionale bedrijvigheid te faseren; 
2) maximaal in te zetten op de ontsluitingsmogelijkheden via het water. De mogelijkheden voor 

eerstelijns watergebonden transport zijn reeds ingenomen. Daarom wordt voor de nieuwe TDL-
ontwikkelingen vooral ingezet op derdelijns watergebonden bedrijvigheid:  
 Voor  de  realisatie  van  derdelijnswatergebonden  transport  (bulk,  paletten,…)  nabij  het  

plangebied is de aanleg van een nieuwe verbinding tussen het geplande bedrijventerrein en het 
Zeekanaal wenselijk. Dit kan door de aanleg van één of twee verbindingen tussen het 
bedrijventerrein en het Zeekanaal: 
 Een nieuwe verbinding tussen het noordelijk deel van het plangebied en het Zeekanaal / 
Westdijk (kadevoorzieningen Alural), via de bestaande bedrijvigheid 

 Een nieuwe verbindingsweg tussen het zuidelijke deel van het plangebied en het Zeekanaal / 
Kersdonk (kadevoorzieningen Promat/Eternit), doorsnijdt de beekvallei en het open 
ruimtegebied, maar heeft als bijkomend voordeel dat de bestaande bedrijvigheid die 
momenteel richting Tisselt ontsluit een vlottere verbinding met het hogere wegennet (A12) 
mogelijk maakt waardoor de kern van Tisselt ontlast wordt. 

 Derdelijnswatergebonden bedrijvigheid (containervervoer) verloopt via de A12 richting het 
bestaande regionaal overslagcentrum ROC te Willebroek en Cargovil te Vilvoorde.  

 
Welke gebieden bij voorkeur ontwikkeld worden, wordt bepaald vanuit een gebiedsgerichte afweging 
van potentiële locaties voor regionale bedrijvigheid. 
 
Een eerste analyse van het plangebied, op basis van planologische, juridische, ruimtelijke en milieu-
aspecten liet toe om binnen het volledige plangebied die zones in kaart te brengen die het meest 
geschikt zijn voor de ontwikkeling van regionale bedrijvigheid.  
 
Algemeen kan gesteld worden dat een bundeling met de bestaande lijninfrastructuren (A12, N16) te 
verkiezen is boven een insnijding van het centrale openruimtegebied tussen Tisselt, Breendonk en 
Kapelle-op-den-Bos. Deze ruimtelijke bundeling heeft immers volgende voordelen: 
- Beperking van de hinderaspecten: plaatsen die momenteel reeds langs de A12 en de N16 liggen 

zijn reeds sterk verstoord. Het omgevingsgeluid wordt immers gedomineerd door de 
verkeersbewegingen op deze primaire wegen. Vermits bedrijven daarenboven aan de VLAREM II 
normen moeten voldoen worden er geen significant negatieve effecten verwacht.  

- Behoud ruimtelijke samenhang van het landbouwgebied tussen Tisselt en Ramsdonk. 
- Vrijwaren van de ruimtelijke belevingswaarde: door het behoud van de grote open ruimte tussen 

de kern van Tisselt, het woonlint Peetersstraat en de Bosbeek wordt de ruimtelijk-visuele impact 
voor omwonenden en recreanten beperkt. 
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- Garantie externe bereikbaarheid voor fietsers en landbouwvoertuigen door het behouden en het 
beperkt omleggen van fietsverbindingen en landbouwwegen (bv. Wolvenweg). Bestaande 
fietsverbindingen dienen maximaal geïntegreerd te worden in de geplande ontwikkelingen. Voor 
de fietsverbindingen langsheen de Baeckelmansstraat en de Breendonckstraat dienen doorsteken 
naar het bedrijventerrein voorzien te worden.  

 
Voor het behoud van het waterbergend vermogen (watertoets) is het essentieel om de vallei van de 
Bosbeek en de effectief overstromingsgevoelige zones te vrijwaren 
 
Vanuit het milieu-onderzoek worden bijkomende randvoorwaarden en milderende maatregelen 
voorgesteld die gerespecteerd moeten worden bij de ontwikkeling van het gebied.  
- Nieuwe knooppunten ter hoogte van de A12 (Londerzeel-Noord) en de N16 dienen gerealiseerd 

te zijn vooraleer het plangebied ontwikkeld kan worden. De regionale bedrijvigheid kan niet 
ontsloten worden via het verkeerslichtengeregeld kruispunt van de A12 met de Breendonkstraat.  
o De aansluiting op de geplande, nieuwe ongelijkgrondse knoop van de A12 in Londerzeel-

Noord dient te gebeuren via een nieuwe parallelweg naast de A12. Tegelijk worden de 
bestaande toegangen opgeheven; ter hoogte van de Breendonkstraat is (conform het 
streefbeeld) een ongelijkgrondse kruising nodig. 

o De  aansluiting  op  de  N16,  ter  hoogte  van  de  Akkerlaan,  verloopt  via  een   nieuw  
ongelijkgronds aansluitingscomplex.  

o De verknoping tussen de A12 en de N16 dient te worden uitgevoerd conform de principes 
opgenomen in het streefbeeld van de A12.  

- Het vrachtverkeer voor het regionale bedrijventerrein mag niet via het lokale wegennet ontsloten 
worden. Dit kan gerealiseerd worden door een aangepaste interne verkeersstructuur en de 
nodige flankerende maatregelen op het lokale wegennet (b.v. tonnagebeperkingen).  

- Het  bijkomende  verkeer  zorgt  ervoor  dat  de  luchtkwaliteit  langsheen  de  A12  en  de  N16  
plaatselijk  significant afneemt.  Binnen een zone van 55 m rondom de A12 en 20m rondom de 
N16 worden de vooropgestelde kwaliteitsnormen niet gehaald, m.a.w. in deze zones moet men 
er zich van bewust zijn dat de luchtkwaliteit niet aan de vigerende doelstellingen zal voldoen. 
Deze  zone  wordt  bij  voorkeur  gevrijwaard  van  persoonsintensieve  functies,  en  kan  eventueel  
ingericht worden als bufferzone met voorzieningen voor waterberging, parkeervoorzieningen,…. 

- Vanuit de discipline oppervlaktewater wordt, rekening houdend met de effectieve 
overstromingsgevoeligheid van het gebied, een minimaal bergingsvolume van 340 m³/ha 
opgelegd. Het toegelaten afvoerdebiet bedraagt maximaal 5 l/s.ha. Indien mogelijk worden, 
naast de effectief overstromingsgevoelige gebieden, ook de van nature overstroombare gebieden 
gevrijwaard. Aan weerszijden van de oevers van de waterlopen dient minimaal 5m gevrijwaard 
te  worden.  voor  waterlopen  van  1e en  2e categorie  wordt  bij  voorkeur  een  breedte  van  10  m  
gevrijwaard. Waterlopen dienen als open waterloop behouden te blijven. Indien deze verlegd 
worden, dient dit te gebeuren conform de principes van natuurtechnisceh milieubouw.  

- Rekening houdend met de aanwezige landbouwactiviteiten in het gebied is het noodzakelijk om 
de impact op actieve landbouwbedrijven te minimaliseren. De opmaak van een 
landbouweffectenrapport (LER) is aangewezen om de impact op bedrijfsniveau in beeld te 
brengen en te milderen. 

- Aan de rand van bedrijventerrein moeten ten opzichte van de omliggende woonlinten en 
openruimte voldoende ruime buffers worden voorzien; 

- lineaire landschapselementen op de aanvliegroute van vleermuizen vanuit het zuiden richting 
Fort van Breendonk zijn te behouden en te versterken; 

 
Het is aangewezen om een verbindingsweg aan te leggen  tussen de A12 en het Zeekanaal 
(Kersdonk). Deze weg heeft een dubbele functie: 
 verbinding voor derdelijnswatergebonden bedrijvigheid in de nieuwe bedrijvenzone aan de A12  
 rechtstreekse ontsluiting van bestaande bedrijvigheid aan kanaal (Promat, Schenker, DHL, KMO-

zone) naar hoger wegennet (A12) zonder Tisselt te belasten 
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De weg moet landschappelijk zo goed mogelijk geïntegreerd worden in de open ruimte. De weg 
kruist  de  vallei  van  de  Bosbeek:  de  aanleg  van  deze  verbindingsweg  doorheen  
overstromingsgevoelig gebied kan toegestaan worden mits:  

 het compenseren van het ingenomen overstromingsgebied. Deze compensatie wordt bij 
voorkeur doorgevoerd stroomopwaarts de inname en binnen het plangebied. Het betreft 
enerzijds een compensatie van de ingenomen oppervlakte en anderzijds een compensatie van 
het  ingenomen  volume  waarbij  aandacht  besteed  wordt  aan  het  behoud  van  de  huidige  
hoogte-oppervlakte-relatie;  

 het minimaliseren van de inname aan overstromingsgebied;  
 het voorzien van voldoende ruime dwarssecties bij dwarsen van de waterlopen.  

 
Vanuit de bespreking van de verschillende milieudisciplines worden milderende maatregelen 
voorgesteld, nl. voorgesteld om: 
- de aanwezige woonlinten vrijwaren en voldoende ruime bufferzones voorzien tussen de geplande 

bedrijvigheid en deze woningen; 
- woonclusters gelegen in de open ruimte vrijwaren; 
- de vallei van de Bosbeek en de effectief overstromingsgevoelige zones vrijwaren: dit is 

essentieel voor het behoud van het waterbergend vermogen (watertoets); 
- het vrijwaren van de aanwezige relictzones; 
- vrijwaren zones als akkervogelgebied; groter dan 4 ha; 
- het vrijwaren van een aaneengesloten openruimtegebied/landbouwgebied tussen de A12 en de 

kern van Tisselt; 
- de Merkzeelse putten en de bijhorende ecotopen vrijwaren en integreren in de bufferzone van 

het gebied; 
- lineaire landschapselementen op de aanvliegroute van vleermuizen vanuit het zuiden richting 

Fort van Breendonk te behouden en te versterken. 
 
Bovenstaande principes worden concreet vertaald als volgt: 

 

- vrijwaren en bufferen van de 
wooncluster aan de Bessemstraat en 
Peeterstraat.  

- vrijwaren relictzone rond het Spaans 
kasteel (aan oostzijde Peeterstraat). 

- gedeeltelijk vrijwaren van het gebied 
tussen Tisselt en de Peeterstraat in 
functie van het behoud van het 
samenhangend openruimtegebied met 
grondgebonden landbouw, het vrijwaren 
van  de  historische  dreef  vanaf  van  het  
Spaans  kasteel,  het  vrijwaren  van  de  
beekvallei  en  de  aanvliegroute  van  de  
vleermuizen. Hierdoor komt men ook 
tegemoet aan het voorzien van een 
(akker)vogelgebied van minimaal 4 ha. 

- niet  aansnijden  van  het  gebied  ten  
zuiden van de Baeckelmansstraat zodat 
de beekvallei met overstromingsgebied 
en de relictzone gevrijwaard wordt;  

- vrijwaren van effectief overstromings-
gevoelig gebied aan de westzijde en 
maximaal integreren van de Merkzeelse 
putten en bijhorende ecotopen in de 
bufferzone van het gebied. 
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Na toepassing van de voorgestelde milderende maatregelen resteert een te ontwikkelen gebied met 
een totale oppervlakte van ca. 91 ha.  
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8.1. Milderende maatregelen 

 
Milderende maatregel Ruimtelijk 

uitvoerings
plan 

Inrichting
s-plan 

Bouw- 
en/of 
milieu-
vergunning 

Technisch 
ontwerp 

Monitoring en 
beheer 

Vrijwaren voldoende brede oeverzones (5m/10m) X X    
Vrijwaren effectief overstromingsgevoelige zones X X    
Vrijwaren natuurlijk overstromingsgevoelige gebieden X X    
Zuinig ruimtegebruik: geen stocakge materieel in zones die niet verhard zijn/zullen 
worden, niet in de beekvallei en niet op zeer natte gronden 

  X   

Bergingsvolume= 340 m³/ha, maximale infiltratie 
afvoerdebiet = 5 l.s/ha 

X X X   

Buffervoorzieningen op hoger gelegen delen inrichten X X    
Minimaliseren verharde oppervlakte, maximaal gebruik doorlatend materiaal X     
Maximaal behoud bestaande percelering, corridors, bomenrijen en grachten  X    
Integratie lijnrelicten, perceelspatroon en KLE in het inrichtingsplan  X    
Spaans Kasteel en omgeving inrichten als groenbaken  X    
Landschappelijke integratie nastreven  X    
Voorzien van voldoende brede buffering tav woningen X X X   
Aanleg fiets en wandelroutes X X    
Verleggen landbouwwegen  X    
Behoud open waterloop, bij dwarsen waterlopen: geen inbuizing, wel voldoende 
ruime overwelving 

 X X   

Berperken verlichting en behoud donkere hoeken  X    
Opleggen lage snelheid voertuigen    X  
Inrichten bufferzones langsheen wegen  X  X  
Industriële activiteiten zo ver mogeljik van woningen situeren X X X   
Geluidsproducerende activiteiten ver weg van de woningen situeren, bij voorkeur 
middenin het bedrijventerrein 

 X X   

Aanmoedigen gebruik hoger wegennet door toename weerstanden op lokaal 
wegennet 

 X  X  

Knoop Londerzeel noordelijk inrichten X X  X  
Aangepaste kruispuntinrichtingen in functie van fietsverkeer en verbetering 
fietsinfrastructuur 

   X  
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Optimaliseren openbaar vervoer     X  
Frezen na de werkzaamheden   X   
Retourbemaling, gesloten bouwput   X   
Toepassen principes NTMB   X   
Slibvang en KWS-afscheider   X   
Maximaal hergebruik hemelwater   X   
Afvalwaterzuivering in RWZI   X   
Natuurlijke ecotoopcreatie en natuurgericht beheer     X 
Ontsnipperingsmaatregelen: faunakokers of-passages onder complex N16 en 
complex A12 

   X  

Timing werken afstemmen op broedseizoen   X   
Industriële activiteiten beperken    X   
Ontsluiting dermate inrichten om vrachtverkeer in de woonstraten te vermijden X X  X  
Goede wegbedekking voorzien    X  
Geluidsmilderende maatregelen: Omkasten/afschermen luidruchtige installatie, 
voorafgaande geluidsstudie in functie van type activiteit 

  X X  
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9. Afbakening plangebieden en aanzet gewenste ruimtelijke structuur 

9.1. Regionaal bedrijventerrein Willebroek-Zuid  
 

9.1.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
 Seveso-bedrijven zijn toegelaten, mits rekening gehouden wordt met de beperkingen ifv externe 

mensveiligheid 
 Het bedrijventerrein wordt ontsloten via een nieuwe parallelweg langs de A12 die ten zuiden van 

het plangebied aansluit op het geplande knooppunt Londerzeel-Noord; de bestaande op- en afrit 
aan Carré en Peeterstraat worden afgesloten 

 De ontwikkeling wordt gekoppeld aan de aanleg van een verbindingsweg naar Kersdonk om de 
bestaande problematiek van verkeersleefbaarheid in de kern van Tisselt op te lossen en een 
duurzame verbinding te creëren naar het Zeekanaal (mogelijkheden voor watergebonden 
bedrijvigheid) 

 De Carré wordt geïntegreerd in het bedrijventerrein; 
 De bestaande woningen aan de oostzijde van de Peetersstraat worden gevrijwaard en worden 

niet opgenomen in het plangebied 
 De zonevreemde woningen en constructies in de Bessemstraat worden niet bestendigd  
 Het hemelwater wordt opgevangen en maximaal geïnfiltreerd en/of gebufferd binnen het 

plangebied  
 Aan de oostzijde van het bedrijventerrein wordt een groenbuffer voorzien  
 Aan de zuidzijde van het plangebied wordt eveneens een groenbuffer voorzien in combinatie met 

een reservatiestrook voor de aanleg van een verbindingsweg naar Kersdonk.  
 

9.1.2. Verantwoording afbakening plangebied 
 

Het plangebied wordt als volgt begrensd: 
 aan de westzijde: bestaande infrastructuur (A12) 
 aan de noordzijde vormt de bestaande bedrijvenzone de grens (grens cf gewestplan): een deel 

van de bestaande bedrijfsactiviteiten ligt zonevreemd en wordt opgenomen in het plangebied 
zodat een planologisch oplossing kan worden bereikt 

 aan de oostzijde vormt de Peeterstraat de begrenzing; de bestaande woning tegen het Spaans 
kasteel kan ruimtelijk geïntegreerd worden tussen de groenbuffers van resp. het bestaande en 
het nieuwe bedrijventerrein; de woningen nabij het kruispunt met de Bessemstraat vallen niet in 
het plangebied 

 aan de zuidzijde ligt de plangrens op de gemeente- en provinciegrens 
 
De bestaande wooncluster aan de Bessemstraat wordt in tegenstelling tot de aanbeveling vanuit de 
planMER niet gevrijwaard. De inname is nodig voor de realisatie van de verbindingsweg naar 
Kersdonk en om een ruimtelijk samenhangende invulling van het bedrijventerrein te bekomen. 
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9.1.3. Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur 
 
 

 
 

Landschappelijke inpassing 
 

Gemengd openruimtegebied als schakelgebied tussen 
bestaande en nieuwe ontwikkel 
Aan de oostzijde van het bedrijventerrein wordt een gemengd 
openruimtegebied voorzien dat zorgt voor de inpassing ten 
aanzien van het woonlint in de Peetersstraat en een 
landschappelijke overgang naar het Spaans kasteel (relictzone) 
creëert. De Motselaarloop wordt verlegd en geïntegreerd in dit 
landschappelijk overgangsgebied. 

 

 
 

Nieuwe weg met laanbeplanting als overgang naar open 
ruimte 
Aan de zuidzijde wordt de verbindingsweg naar Kersdonk 
aangelegd. Deze is ter hoogte van het bedrijventerrein voorzien 
van laanbeplanting. De laan zorgt voor een kwalitatieve overgang 
naar het openruimtegebied ten zuiden van de Bessemstraat. 

 

 

Ontsluiting en parkeren 
Een nieuwe parallelweg aan de oostzijde van de A12 zorgt voor de 
ontsluiting van het bedrijventerrein naar het hoger wegennet: de 
parallelweg sluit via het geplande knooppunt Londerzeel-Noord ten 
zuiden van het plangebied aan op de A12. De interne wegenis takt 
aan op deze parallelweg. Er mag vanuit de Peetersstraat geen 
toegang voor gemotoriseerd verkeer worden gecreëerd (enkel fiets- 
en voetgangersdoorsteek). De verbindingsweg naar Kersdonk ligt 
aan de zuidzijde van het plangebied en kan mogelijk aantakken op 
de interne ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein. 
De parkeerbehoefte van Carré wordt zo efficiënt mogelijk 
opgevangen. centrale inplanting zijn , verkeerscirculatie 
 

 

Mogelijke percelering 
Er wordt gestreefd naar een rationele ordening van percelen. 
Belangrijk is dat de percelen in functie de beoogde regionale 
bedrijvigheid voldoende groot zijn (min. 10.000 m²)  
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9.1.4. Synthese gewenste ruimtelijke structuur Willebroek-Zuid 
 

 
 
Er wordt gestreefd naar een efficiënt en duurzaam ruimtegebruik o.b.v. volgende 
inrichtingsprincipes: 
 rationele ordening van het bedrijventerrein in grote percelen van min. 10.000 m² 
 compacte bebouwing met representatieve gevels langs de A12, maar autonome kantoren zijn niet 

toegestaan 
 behoud Carré met als nabestemming bedrijvigheid waardoor de ruimte met bijhorende parking 

bij stopzetting van de activiteiten als bedrijventerrein ingericht kan worden 
 een centraal (al dan niet gestapeld) parkeerlandschap voor het opvangen van de reguliere 

parkeerbehoefte van Carré; op piekmomenten kan de verharde ruimte van één of meerdere 
bedrijven als overloopparking gebruikt worden 

 mogelijkheid tot inplanting van duurzame energiebronnen 
 het is wenselijk om de Motselaarloop te verleggen; de Motselaarloop kan geïntegreerd worden in 

de groenbuffer aan de Peeterstraat;  
 maximaal hergebruik van hemelwater; het overtollige hemelwater wordt gebufferd en/of 

geïnfiltreerd in het plangebied: buffervoorzieningen kunnen geïntegreerd worden langs de 
ontsluitingsweg en in de groenbuffer  

 aan zuidzijde aanleg verbindingsweg naar Kersdonk 
 voorzien van rechtstreekse toegang voor voetgangers en fietsers vanaf de Peeterstraat;  
 de Peeterstraat kan als busverbinding uitgebouwd worden met een halte ter hoogte van 

langzaamverkeerdoorsteek 
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9.2. Verbinding Willebroek-Zuid - Kersdonk 
 

9.2.1. Uitgangspunten en randvorwaarden 
 

De te realiseren verbinding heeft een dubbele lokale ontsluitingsfunctie (lokale weg 
type II): 

 Ontsluiting van sterk verkeersgenerende bedrijvigheid aan het kanaal naar de A12. 
Hierbij wordt het principe van de boomstructuur gevolgd: de ontsluitingsweg wordt via 
een parallelweg naar het knooppunt met de A12 (primaire weg) ontsloten; de 
ontsluitingsweg wordt niet rechtstreeks aangesloten op het knooppunt Londerzeel-
Noord 

 Watergebonden ontsluiting van toekomstige bedrijvenzones naar het Zeekanaal (kade 
Promat) 

 

 
 

Principe boomstructuur: ontsluiting 
naar A12 via aan te leggen 
parallelweg 

 

Principe watergebonden ontsluiting 
ontwikkelzone Centraal en Zuid naar kade 
Promat 

 
 
De lokale wegverbinding tussen Tisselt en Ramsdonk moet behouden blijven. De 
kruising met de nieuwe ontsluitingsweg gebeurt gelijkgronds. 

 
In de gewenste verkeersstructuur wordt de ontsluitingsstructuur voor het vrachtverkeer 
losgekoppeld van de structuur voor (lokaal) autoverkeer. 
 

9.2.2. Gewenste verkeersstructuur 
 
Het vrachtverkeer wordt enkel op geselecteerd vrachtroutes (in paars) toegestaan. De 
vrachtroutes zorgen ervoor dat de bedrijvigheid, los van de bestaande kernen, wordt 
ontsloten naar het hoger wegennet. Via ondersteunende maatregelen 
(tonnagebeperking, hoogte- / breedtebeperking) op lokale wegen kan ervoor gezorgd 
worden dat het doorgaand vrachtverkeer uit de kernen van Tisselt, Ramsdonk en 
Kapelle-op-den-Bos) wordt gehouden. 
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Het lokaal wegennet heeft voor autoverkeer een verbindende en verzamelende functie 
tussen de kernen. Mogelijk kan de nieuwe verbinding een rol spelen in de ontsluiting 
van (het noordelijk deel van) de kern van Kapelle-op-den-Bos naar de A12 waardoor de 
kern van Ramsdonk wordt ontlast. Het is wenselijk om in de kernen van Tisselt, Kapelle-
op-den-Bos en Ramsdonk de nodige weerstanden in te bouwen om interlokaal verkeer 
te weren.  

 
In het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is voornamelijk de (gewenste) 
functionele fietsroute (blauw) langs de oude spoorbaan van belang. Deze zal op een 
veilige manier gekruist moeten worden. De fietsroute kan een functionele drager 
worden voor de ontsluiting van het gebied. Via lokale toegangsroutes die al dan niet 
worden gekoppeld met de nieuwe weg kunnen verschillende bestemmingen aan 
weerzijde van de bovenlokale fietsroute ontsloten worden (gele pijlen). De Beekstraat – 
Bessemstraat en Peetersstraat blijven alleszins hun functie als lokale fietsroute 
behouden (gele stippellijn). 
 
De hoofdroute (rood) via de brug in Tisselt zal door de verwachte daling van 
vrachtverkeer op de brug veiliger worden. 
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?

?

?

 

Figuur 19: gewenst fietsnetwerk met bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk en aanvullende lokale routes 
 
Er is momenteel in het fietsknooppuntennetwerk een recreatieve fietsroute via de 
Beekstraat en de Wolvenberg. Voor het overige zijn er geen relevante recreatieve 
routes die rechtstreeks beïnvloed kunnen worden door de nieuwe ontsluiting. De 
recreatieve fietsroute via de brug in Tisselt zou door een vermindering van het 
(vracht)verkeer interessanter kunnen worden. 

 
In het te beschouwen gebied situeert zich één reguliere buslijn, namelijk buslijn 260 
Brussel – Kapelle-op-den-Bos – Willebroek – Puurs. Deze loopt vanuit Ramsdonk via de 
Tisseltstraat en de Beekstraat naar de kern van Tisselt. Deze buslijn heeft een 
uurfrequentie. Het functioneren van deze busverbinding mag niet in het gedrang 
komen. 
 

??

 
Figuur 20: Openbaar vervoer in de omgeving van het projectgebied 
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9.2.3. Ruimtelijke concepten 
 

Type dwarsprofiel 
Er wordt uitgegaan van een rijweg met 2x1 rijstrook en bermen met 
afwateringsgrachten. Plaatselijk kan dit typeprofiel er anders uitzien (b.v. met 
vrijliggende fietspad / ventweg voor landbouwverkeer, verbrede waterbuffering,…). In 
functie van een optimale ruimtelijke inpassing wordt een reservatiestrook van 30 m 
breed aangeduid. 

 
 
Er worden in de ruimtelijke opbouw van de weg drie deelgebiende onderscheiden. 

 
Deelgebied 1 

Inpassing aan rand 
bedrijventerrein 
Willebroek-Zuid 

Deelgebied 2 
Inpassing in openruimtegebied 

Deelgebied 3 
Inpassing in 
bedrijventerrein 
Kersdonk 

 
Deelgebied 1 
 
De weg wordt aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Willebroek-Zuid gelegd. Een 
laanbeplanting zorgt voor de herkenbaarheid van dit segment en voor de 
landschappelijke overgang van bedrijventerrein naar het openruimtegebied ten zuiden 
ervan.  
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De Bessemstraat (ongeveer 4 m breed) wordt ten oosten van de aansluiting op de 
Peeterstraat behouden als lokale ventweg en fietsroute. Aan de zuidzijde hiervan wordt 
de nieuwe weg gelegd. De strook tussen de Bessemstraat en de nieuwe weg kan als een 
groenstrook (met bomen, infiltratievoorzieningen, …) ingericht worden.  
 

 
Bessemstraat als ventweg met aan de zuidzijde hiervan de verbindingsweg 
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Deelgebied 2 
 

80 m20 m
30 m

150 m
120 m

 
 
Het tracé doorsnijdt het openruimtegebied ten zuiden van de Beeksstraat (grondgebied 
Kapelle-op-den-Bos). Het tracé volgt de bestaande hoogspanningsmasten en ligt op 80 
à 150 m van de woningen in de Beekstraat – Bessemstraat: er is een visuele impact en 
een zeer beperkte geluidsimpact. Om de gewenste fietsroute Leireke zo veilig te 
kruisen, wordt kan ofwel een fietstunnel worden voorzien (weg licht verhoogd aanleg 
zodat hoogteverschil op fietsroute wordt beperkt). Indien er geopteerd wordt voor een 
gelijkgrondse fietsoversteek moet het tracé de fietsroute zo haaks mogelijk kruisen om 
een veilige situatie met goed overzicht te creëren. Er worden geen landbouwwegen 
doorsneden: de nieuwe weg zorgt echter wel voor een belangrijke barrière: flankerende 
maatregelen zijn wellicht nodig om de bereikbaarheid van de landbouwpercelen te 
garanderen. 
 
Aandachtspunten: 
 Inpassing ten opzichte van hoogspanningsmasten 
 Bereikbaarheid landbouwpercelen  
 Landschappelijke inpassing in openruimte  
 Veilige kruising gewenste fietsroute Leireke 

 Ongelijkvloerse kruising (fietstunnel) 
 Of gelijkgrondse, haakse kruising 

 Voldoende afstand ten opzichte van woning hoek Tisseltstraat - Bessemstraat 
 Haakse aansluiting op Tisseltstraat: 4- armig kruispunt 
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Deelgebied 3 
 

 
 

Het tracé loopt ten zuiden van Schenker en de Paalijkbeek om aan te sluiten op de 
toegangsweg van Schenker en Promat. De bestaande toegangsweg is geschikt om deze 
functie te vervullen. Deze weg wordt verder naar het westen doorgetrokken tot aan de 
Birrebeek / Bosbeek.  
 
De KMO-gronden die in de Bormstraat ontwikkeld worden (en de eventuele uitbreiding 
van bedrijvigheid achter Promat) kunnen via een interne ontsluitingsweg in noordelijke 
richting ontsloten worden naar het nieuwe tracé. Vanaf het kruispunt tot aan Kersdonk 
wordt de snelheid best teruggebracht naar 50 km/h 
 
Een bijzonder aandachtspunt is de overstrominsgevoeligheid van het gebied. Het verlies 
aan waterbergend vermogen moet gecompenseerd worden: dit kan door aan de 
zuidzijde van het tracé bijkomende buffercapaciteit te voorzien. Een alternatief is om de 
Paallijkbeek te verleggen (met een winter- en zomerbedding) ten zuiden van het tracé. 
 
De aanleg van het nieuwe tracé kan daarnaast ook aangegrepen worden om de 
landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein Kersdonk te verbeteren. 
 

9.2.4. Doorvertaling naar bestemmingsplan 
 

Er wordt in overdruk een reservatiestrook van 30 m breed aangeduid. Enkel de delen 
die gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Antwerpen (gemeente Willebroek) 
worden in dit PRUP opgenomen. Voor de andere delen wordt door de provincie Vlaams-
Brabant een PRUP opgemaakt. 
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9.3. Watertoets 
Het plangebied is gelegen in het Bekken van de Benedenschelde. Het gebied wordt op hoger 
schaalniveau gedomineerd door de aanwezigheid van de Bosbeek, die van zuid naar noord stroomt.  
 
Nagenoeg het volledige traject van de Bosbeek tussen de N16 en de zuidelijke gemeentegrens is 
effectief overstromingsgevoelig. Ook de aantakkende waterlopen treden regelmatig buiten hun 
oevers, deels ten gevolge van de moeilijke afwatering naar de Rupel bij hoge waterstanden in de 
Rupel.  
 
De inrichting van een bedrijventerrein met bijhorende ontsluitingsmogelijkheden gaat gepaard met 
een toename aan verharde oppervlakte met een versnelde afvoer van hemelwater tot gevolg. Om 
significante effecten op het vlak van waterkwantiteit te vermijden wordt ervoor geopteerd om de 
effectief overstromingsgevoelige gebieden en de van nature overstroombare gebieden niet te 
ontwikkelen als bedrijventerrein. Daarnaast worden volgende principes gehanteerd: 
- Hemelwater afstromend van wegenis, parking, e.d. stroomt richting slibvang en KWS-afscheider 
- Afstromend hemelwater wordt maximaal gebufferd waarbij maximale infiltratie wordt voorzien 
 
De aanleg van wegenis doorheen overstromingsgevoelig gebied wordt bij voorkeur vermeden, maar 
kan toegestaan worden mits:  
- het compenseren van het ingenomen overstromingsgebied. Deze compensatie wordt bij 

voorkeur doorgevoerd stroomopwaarts de inname en binnen het plangebied; het betreft 
enerzijds een compesatie van de ingenomen oppervlakte en anderzijds een compensatie van het 
ingenomen volume met behoud van de huidige hoogte-oppervlakterelatie.  

- het minimaliseren van de inname aan overstromingsgebied;  
- het voorzien van voldoende ruime dwarssecties bij dwarsen van de waterlopen.  
Indien waterlopen gedwarst worden, kan geen inbuizing toegestaan worden. Overwelving van de 
waterlopen is mogelijk mits het voorzien van voldoende ruime dwarssecties. Aan weerszijden van 
de waterlopen dient minimaal een 5m brede strook gevrijwaard te worden. Voor waterlopen van 1e 
en 2e categorie wordt voorgesteld om deze strook te verbreden tot 10m.  
Vanuit de effectgroep oppervlaktewaterkwantiteit wordt daarenboven de voorkeur gegeven aan een 
lozing van het afvalwater in de RWZI Ruisbroek. De RWZI Ruisbroek heeft voldoende capaciteit en 
daarenboven wordt het effluent niet in het plangebied geloosd.  
 

deelplan 1 

deelplan 2 
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Inzake oppervlaktewaterkwaliteit worden geen significante effecten verwacht. Voorwaarde is wel dat 
de vigerende wetgeving te allen tijde wordt nageleefd. 
 
Het grondwater in het plangebied wordt gekarakteriseerd als zeer kwetsbaar ten gevolge van het 
voorkomen van de zandige watervoerende laag, de zandige deklaag en een onverzadigde zone die 
kleiner is dan 10m. In de beekvalleien worden de bodems beïnvloed door een permanente 
grondwatertafel die gedurende een groot deel van het jaar op geringe diepte onder het maaiveld 
staat en in de winter tot net aan het oppervlak stijgt. Buiten de beekvalleien ligt het permanente 
grondwater op grote diepte. De seizoenale grondwaterschommelingen zijn echter zodanig groot dat 
tijdens het natte seizoen de grondwatertafel dicht bij het maaiveldniveau kan aangetroffen worden. 
Binnen het plangebied komen zones voor met tijdelijk en permanent kwelwater. Dit kwel is 
afkomstig van de irrigerende werking vanuit het zeekanaal waar het oppervlaktewaterpeil in functie 
van de scheepvaart op een hoger niveau gehouden wordt. De waarde van dit grondwatersysteem 
dient dan ook genuanceerd te worden. De belangrijkste effecten situeren zich binnen het aspect 
grondwaterkwantiteit en grondwaterstroming. De ontwikkeling van het bedrijventerrein met 
bijhorende infrastructuren gaat immers gepaard met een toename aan verharde oppervlakte. Indien 
de vereiste buffervoorzieningen en langsgrachten voor de opvang van afstromend hemelwater 
infiltratie maximaal toelaten wordt de invloed op de grondwaterkwantiteit beperkt. Voorwaarde 
hierbij is wel dat de bodem van deze infiltratievoorzieningen de grondwatertafel niet doorsnijdt in 
droge periodes en dat er in de grachten op regelmatige afstand drempels voorzien worden opdat er 
geen drainerend effect optreedt tijdens natte periodes. Bijgevolg is het aangewezen deze 
voorzieningen niet in de beekvalleien in te richten maar op de hoger gelegen delen te voorzien.  
 
Effecten op de grondwaterstroming ten gevolge van ondergrondse constructies kunnen optreden ter 
hoogte van de kwelzones. Er komen echter geen kwelzones voor in het plangebied: er is bijgevolg 
geen impact ten gevolge van ondergrondse constructies te verwachten. Indien bemaald wordt, 
wordt retourbemaling of bemaling in een gesloten bouwput toegepast. 
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10. Bestemmingsplan 

10.1. Toelichting bij de bestemmingen 
 

10.1.1. Algemene bepalingen 
 
Voor bestaande hoofdzakelijk vergunde (zonevreemde), niet verkrotte woningen en 
bedrijfsactiviteiten zijn de basisrechten van kracht. Op plaatsen waar ze niet 
overeenstemmen met de opgelegde specifieke voorschriften (bv bouwvrije stroken) zijn 
enkel instandhoudingswerken toegestaan (zie specifieke bepalingen). 

 
Per artikel / zonering  
<Hier komt de tekst> 
 

10.2. Opgave van voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die worden 
opgeheven 
 
Volgende voorschriften bepaald in het Koninklijk besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen worden opgeheven 
 
ART. 5. 
1. De woongebieden: 
1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan 
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 
 
ART. 11. 
4.1. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens 
para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts 
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van 
een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De 
afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de 
landbouw- en bosgebieden. 
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11. Ruimtebalans 

 
 
bestemming + - totaal 

Wonen 
 

 XXX  

Bedrijvigheid  
 

XXX   

Landbouw 
 

 XXX  

Overig groen 
 

XXX   

 

Tabel xx: ruimtebalans 
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12. Fotoreportage 

 

12.1. Willebroek-Zuid 
 

  

Spaans kasteel aan de Peeterstraat  
 

Carré - discotheek  
 

 
 

 

 
Motselaarloop  
 

verspreide woningen aan de Peterstraat nabij 
kruispunt Bessemstraat 
 

 



 

Dossiernummer: ROPR/10-53  
  

 

   
 
 
PRUP Willebroek - Zuid 
 
 

 77 

 

 

13. Bijlage 1: planMER 

< wordt nog toegevoegd> 
 
 

14. Bijlage 2: ruimtelijk veiligheidsrapport 

< wordt nog toegevoegd> 
 



kaart 1b: Situering op topografische kaart

NGI, Topografische kaart, 200x
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kaart 1b: Situering op luchtfoto

NGI, Topografische kaart, 200x, AGIV, middenschalige ortho 200x
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kaart 3b: Gewestplan

NGI, Topografische kaart, 200x; AGIV, gewestplan 2002
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kaart 4b: Situering op kadmap

NGI, Topografische kaart, 200x, AAPD kadaster 2010
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kaart 5b: Verkavelingen

NGI, Topografische kaart, 200x; AGIV, gewestplan 2002
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kaart 6b: Landschapsatlas

NGI, Topografische kaart, 200x; AGIV, landschapsatlas 2001, 
ankerplaatsen 2006
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kaart 7b: Juridische bepalingen

NGI, Topografische kaart, 200x; AGIV, landschapsatlas 2001, 
ankerplaatsen 2006, VHA2008, Watertoetskaart 2011
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¯0 100 200 300 40050
Meter

Legende:

Afbakening plangrens

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

Waterlopen

Geklasseerd, tweede categorie

Geklasseerd, derde categorie

Niet geklasseerd Datum :
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