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Wat behandelen we tijdens deze presentatie?

• Wat is een RUP?

• Waarom een RUP Woonparken?  doelstellingen van dit RUP

• De woonparken vandaag

• De woonparken morgen

• Vervolg…?



Wat is een RUP?



• Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch 
bindend plan waarmee de overheid in een bepaald gebied 
de bodembestemming vastlegt. Momenteel voor de 
woonparken: één voorschrift waarin ze allen vervat zitten.

• Ze vervangen de verouderde gewestplannen, BPA’s, …
• Een RUP is tekens de concrete vertaling van een 

beleidsvisie omtrent ruimtelijke ordening zoals die werd 
vastgelegd in een structuurplan (GRS).

• RUP’s en structuurplannen bestaan er voor elk 
beleidsniveau (gemeente (RUP), provincie (PRUP), gewest 
(GRUP)).

Wat is een RUP?

Gewestplan met aanduiding van de woonparken te Brecht



• Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch 
bindend plan waarmee de overheid in een bepaald gebied 
de bodembestemming vastlegt. Voor de woonparken: één 
voorschrift waarin ze allen vervat zitten.

• Ze vervangen de verouderde gewestplannen, BPA’s, …
• Een RUP is tekens de concrete vertaling van een 

beleidsvisie omtrent ruimtelijke ordening zoals die werd 
vastgelegd in een structuurplan (GRS).
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Wat is een RUP?

Voorbeeld van een RUP: RUP Brecht Centrum



• Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch 
bindend plan waarmee de overheid in een bepaald gebied 
de bodembestemming vastlegt. Voor de woonparken: één 
voorschrift waarin ze allen vervat zitten.

• Ze vervangen de verouderde gewestplannen, BPA’s, …
• Een RUP is tekens de concrete vertaling van een 

beleidsvisie omtrent ruimtelijke ordening zoals die werd 
vastgelegd in een structuurplan (GRS).

• RUP’s en structuurplannen bestaan er voor elk 
beleidsniveau (gemeente (RUP), provincie (PRUP), gewest 
(GRUP)).

Wat is een RUP?



Een intergemeentelijke aanpak voor het RUP!



Waarom een RUP woonparken?

Doelstellingen van het RUP 
woonparken?



• Één gewestplanvoorschrift voor alle woonparken laat niet toe dat er een beleid 
aangepast aan de karakteristieken van de omgeving wordt gevoerd.

• Het ecologisch belang van de woonparken is tanende, nochtans maakt net dit dat 
men er graag komt wonen.

• De woonparken zijn sterk auto-gericht: er is weinig of geen openbaar vervoer, vaak 
geen afzonderlijke fietspaden en bewoners kunnen meestal niet in eigen wijk terecht voor 
voorzieningen.

• De woningen in de woonparken zijn vaak sterk verouderd.
• Er treedt een sterke sub-urbanisering op van de woonparken (= ze beginnen meer en 

meer op een kerngebied te gelijken en verliezen hun unieke identiteit)
• …

Nochtans blijven ze unieke woongebieden met bijzondere kwaliteiten! Het RUP tracht 
deze kwaliteiten veilig te stellen…

Waarom een RUP Woonparken?



Een update van de planningscontext binnen de woonparken... 

... aangepast aan de maatschappelijke en ruimtelijke realiteit van vandaag...

... met respect voor zowel de woon- als groenfunctie van de woonparken, 
beide moeten in harmonie hun positie kunnen innemen.

Doelstellingen van het RUP woonparken?



De woonparken vandaag



De woonparken vandaag

Hoe is hun ruimtelijk voorkomen?

Welk studiewerk is er al rond geweest?



De woonparken vandaag

Hoe is hun ruimtelijk voorkomen?

Welk studiewerk is er al rond geweest?



De groenlaag

De woonlaag

De meest hoogwaardige groengebieden van de regio 
vormen de hoofdgroenstructuur, ofwel de 
‘groenlaag’. Deze geeft het gebied haar unieke identiteit.

De ‘woonlaag’ wordt gevormd door de woonparken zelf. 
Deze is vaak rechtstreeks geënt op de ‘groenlaag’.

Een ruimtelijke context in lagen



De hoofgroenstructuur is de laag die het gebied haar unieke kwaliteiten geeft.

De hoofdgroenstructuur van het gebied wordt gevormd door de Natura 2000 gebieden en de (potentiële) 
leefgebieden voor de bijzondere doelsoorten = de gebieden die als netwerk samen de hoekstenen
vormen van beleid voor natuurbehoud en biodiversiteit. 

Ook zijn de verbindingen tussen deze gebieden van belang. Soms lopen deze verbindingen zelfs 
doorheen enkele woonparken. 

Groenlaag: hoofdgroenstructuur

Natura 2000 + potentiële leefgebieden + verbindingen = hoofgroenstructuur



Woonlaag: de woonparken

Brecht



De woonparken vandaag

Hoe is hun ruimtelijk voorkomen?

Welk studiewerk is er al rond geweest?



Welk studiewerk gebeurde er al?
De problematiek rond de woonparken is al langer bekend. Al meerdere jaren is met aan het werken 
aan een vernieuwend planologisch kader dat aan de hand van dit nieuwe RUP realiteit zal worden.



Welk studiewerk gebeurde er al?
De problematiek rond de woonparken is al langer bekend. Al meerdere jaren is met aan het werken 
aan een vernieuwend planologisch kader dat aan de hand van dit nieuwe RUP realiteit zal worden.

Ook actueel bij o.a. de provincie:



Welk studiewerk gebeurde er al?
2012: strategisch project RSV: Bebouwd perifeer landschap – De Groene Zes

Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel beslissen toe een intentie om samen een 
intergemeentelijke visie omtrent enkele ruimtelijke problematieken op te gaan stellen:
• Hernieuwbare energie
• Kernversterking
• Kasteeldomeinen
• Bedrijvigheid en detailhandel
• Open ruimte
• Woonparken



Welk studiewerk gebeurde er al?
2015: toolkit Woonparken

Formulering van een intergemeentelijke visie op de woonparken



Welk studiewerk gebeurde er al?
2021: RUP Woonparken

Omzetten van de visie naar een bindend juridisch instrument



De woonparken morgen



De woonparken morgen

Wat is de visie van de toolkit precies en wat doen we 
hiermee in deze RUP-procedure?



Welke stappen zet het RUP?



Toolkit woonparken: de visie
Basis uitgangspunt:

De visie die de basis vormt van  de toolkit is gebaseerd op twee grote basisprincipes:
• Het versteken van de kernen (aangezien deze de voorkeur krijgen om bijkomende woonvraag op te 

vangen);
• Versterken van de natuurlijke structuur (waarbij getracht wordt het bestaande groen te 

verankeren en (boven)lokale verbindingen te versterken en/of te herstellen). 

In de toolkit wordt een gedifferentieerd toekomstperspectief voor de woonparken gevormd. Het perspectief 
wordt uitgewerkt door een indeling van de woonparken in 4 categorieën. Dit maakt een gedifferentieerd 
beleid aangepast aan de ruimtelijke eigenheid van het woonpark mogelijk.



Toolkit woonparken: de visie
Basis uitgangspunt:

De visie die de basis vormt van  de toolkit is gebaseerd op twee grote basisprincipes:
• Het versteken van de kernen (aangezien deze de voorkeur krijgen om bijkomende woonvraag op te 

vangen);
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beleid aangepast aan de ruimtelijke eigenheid van het woonpark mogelijk.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.
De toolkit omvat al een voorlopige categorisering. We nemen deze niet over, maar doen de oefening 
opnieuw, zodat hier inspraak op mogelijk is.

Feitelijke werkwijze:

1. kernversterkende 
woonparken

2. woonparken in de rand van 
een kern

3. woonparken in het groen

4. fragmenten in het groen

Gebieden aangeduid voor verdere verdichting 
(GRS)

Veelal gebieden die nu nog niet bebouwd zijn en 
waarvoor er weinig mogelijkheden tot bebouwing 
is. 

Set van 8 criteria die kenmerkend zijn voor het 
stedelijk, dan wel het groenkarakter van een 
gebied.



Categorisering van de woonparken op 
basis van hun ruimtelijke eigenheden.

De categorisering zoals ze uiteindelijk zal opgenomen zal worden in het RUP ligt nog niet vast. Het is 
mogelijk om opmerkingen en suggesties te geven omtrent de voorgestelde methodiek.



En eens de categorisering vast ligt?
In deze fase willen we het vooral hebben over wat we hebben opgestart en hoe we voorstellen 
om te categoriseren. 

Na de fase startnota maken we de categorisering definitief en daarna starten we met ontwerpend onderzoek 
naar nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor de hoofdgroenstructuur en de woonparken.



En eens de categorisering vast ligt?
Ontwikkelingsmogelijkheden creëren…

… voor de hoofdgroenstructuur

… voor de woonparken



En eens de categorisering vast ligt?
Ontwikkelingsmogelijkheden creëren…

… voor de hoofdgroenstructuur

… voor de woonparken

Fase ontwerpend onderzoek (voorontwerp RUP)



En eens de categorisering vast ligt?
Ontwikkelingsmogelijkheden creëren…

… voor de hoofdgroenstructuur

… voor de woonparken

Aanpak omtrent publiek groen (laanbomen) en omtrent privaat groen (tuinen): hoe kunnen we het 
bestaande groen optimaal behouden en versterken.



En eens de categorisering vast ligt?
Ontwikkelingsmogelijkheden creëren…

… voor de hoofdgroenstructuur

… voor de woonparken

De woonparken als uitmuntende woonlocaties verder bestendigen

Nieuwe mogelijkheden creëren, passend binnen de eigenheden van het 
woonpark en beantwoordend aan de ruimtelijke noden van de maatschappij

Zachte mobiliteit beter uitbouwen



En eens de categorisering vast ligt?
Ontwikkelingsmogelijkheden creëren… …voor de woonparken

In de fase ontwerpend onderzoek leggen we vast 
welke strategieën in welke categorieën van 
woonpark toepasbaar zijn en in welke vorm.



Vervolg…?



Vervolg van de procedure



Vervolg van de procedure



Vervolg van de procedure
Waar kan ik de startnota inkijken?
De startnota kan op twee manieren geraadpleegd worden:
• digitaal via de website (www.brecht.be)
• analoog in het gemeentehuis, dienst Omgeving: Gemeentepark 1, 2960 

Brecht

Hoe kan ik een idee of een opmerking geven?
Iedereen kan opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur. Dit kan op 
drie manieren:
• per brief gericht aan het gemeentebestuur
• afgifte aan de balie van het gemeentehuis
• via email naar omgeving@brecht.be (let op, bij verzending via mail is uw 

opmerking pas definitief ingediend nadat u ontvangstbevestiging van het 
gemeentebestuur hebt ontvangen! Komt deze niet, contacteer ons dan 
opnieuw!)

Dit kan van 17 mei 2021 tot en met 15 juli 2021.

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen?
Na de publieke consultatie worden alle opmerkingen samen met de 
adviezen van de overheid gebundeld weergegeven in de scopingnota. De 
scopingnota is een versie van de startnota bijgewerkt naar aanleiding van 
de ontvangen en aan aanvaarde opmerkingen en adviezen.



Vragenronde: praktisch
Hoe een vraag stellen?
• Vragen dienen via de chat te worden gesteld! Omdat er heel wat vertraging kan zitten op vraagstelling via 

micro, kiezen we er voor om de vraagstelling via de chat te laten verlopenaan te bieden.
• Uw vragen worden beantwoord door mevrouw de schepen Eline Peeters of ze verwijst deze door naar 

een van de aanwezige experts ruimtelijke ordening, betrokken bij het RUP-proces.
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