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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en opzet van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Het ‘RUP Lange Pad’ voorziet een gedeeltelijke wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Brecht 
Centrum’ dat op 5 april 2012 werd goedgekeurd. De wijziging houdt een verfijning van het voorgaande 
RUP in op basis van nieuwe inzichten omtrent de gewenste ontwikkeling, verder bouwend op het Vlaamse 
Beleidsplan Ruimte. Onderstaande figuur toont het plangebied van voorliggend RUP en geeft aan welk 
deel vervangen wordt binnen het RUP Brecht Centrum.  
 
De opzet van het RUP ‘Lange Pad’ is tweeledig en vertrekt vanuit een totaalvisie voor het plangebied. In 
eerste instantie beoogt het RUP een strategische en kwalitatieve woonontwikkeling te faciliteren, en meer 
bepaald in het binnengebied achter de Gemeenteplaats, vandaag ontsloten via het ‘Lange Pad’. In tweede 
instantie bestendigt het RUP de beleidsvisie uit de detailhandelsnota voor de bebouwing langsheen de 
Biest en de Gemeenteplaats. Omwille van deze reden worden ook beide flanken langsheen de 
Gemeenteplaats en de Biest meegenomen in het plangebied.  
 
Het RUP maakt de ontwikkeling van een kwalitatief centrum voor wonen, winkelen en diensten met 
aandacht voor meer groen mogelijk en legt de bijhorende kwaliteitsbepalingen op. 
 

 
 Figuur: aanduiding van plangebied RUP Lange Pad binnen het RUP Brecht Centrum (zwarte lijn) 
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1.2. Ruimtelijke situering en afbakening van het plangebied 

De gemeente Brecht ligt ten noordoosten van de stad Antwerpen. Deze omgeving is gekenmerkt als een 
rurbaan gebied. Rurbane landschappen zijn in het algemeen ingewikkelde complexen van nieuwe 
residentiële bebouwing, industrie en handelszaken met resten van het oorspronkelijke agrarische 
landschap. 
 

 
Figuur: situering plangebied binnen de gemeente Brecht (zwarte bol) 

 
 
Het plangebied van voorliggend RUP situeert zich in het centrum van de deelgemeente Brecht. Het gebied 
grenst in het zuidwesten aan het gemeentepark en in het zuidoosten aan de Mudaeusstraat en 
Museumstraat. In het noorden wordt de contour bepaald door de percelen gelegen langs de N115 
(Gasthuisstraat en Biest) en in het oosten door de percelen grenzend aan de Gemeenteplaats. Het gebied 
omvat meer bepaald de zone rondom de trage weg Lange Pad. 
 
Een uitgebreide analyse en beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied is te 
vinden in het hoofdstuk 10.2 ‘Geografische situering’. 
 

Station Noorderkempen 
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Figuur: situering plangebied microniveau 

 
 

Kaart 01: Stratenatlas 
Kaart 02: Topokaart  
Kaart 03: Liggingsplan 
Kaart 04: Orthofoto 
 

1.3. Relatie met RUP Brecht Centrum 

Het voorliggend RUP vormt een gedeeltelijke wijziging van het bestaande RUP ‘Brecht Centrum’ uit 2012. 
Het RUP ‘Brecht Centrum’ duidt het volledige plangebied van voorliggend RUP aan met de bestemming 
‘zone voor centrumfuncties’. Delen van de rand van het bouwblok werden ook met de overdruk 
‘verplichting voor handelszaken’ of de overdruk ‘stimulans voor handelszaken’ aangeduid.  
 
Door middel van het RUP Lange Pad wil de gemeente Brecht de huidige bestemming van het 
binnengebied verfijnen om een kwalitatieve ontwikkeling te realiseren zowel op vlak van wonen, als op 
vlak van detailhandel en diensten. Deze nieuwe ontwikkeling moet steeds gebeuren met aandacht voor 
meer groene ruimte en met respect voor de identiteit en draagkracht van de gemeentekern.  

Gemeentepark 
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2. Doelstellingen 

2.1. Algemene doelstellingen 

Het RUP Lange Pad heeft een tweeledige doelstelling: 
- enerzijds heeft het RUP de doelstelling om het kernwinkelgebied rondom de Gemeenteplaats en 

Biest te versterken. Het RUP hoopt een steun in de rug te geven aan het bestaande 
handelsapparaat waardoor de mogelijkheid ontstaat om op strategische locaties een bijkomend 
aanbod te voorzien of om de bestaande locaties verder uit te bouwen; 

- anderzijds beoogt het RUP om een kwalitatieve woonontwikkeling in het binnengebied 
langsheen het Lange Pad (kortweg binnengebied Lange Pad) te stimuleren. Hierbij wordt 
gestreefd naar een kwaliteitsvolle verdichting waar leefkwaliteit centraal staat. 

 
Overkoepelend gaat dit gepaard aan het realiseren van kwalitatief publiek domein en voldoende aandacht 
voor een klimaatbewuste ontwikkeling. 
 

2.2. Detailleringsgraad  

Het RUP legt de nodige randvoorwaarden op om de gewenste ontwikkelingen optimaal in te passen met 
respect voor de omringende ruimte. We streven hierbij naar een RUP met een goed evenwicht tussen 
juridische zekerheid en flexibiliteit. 
 
Gezien het om een complex binnengebied gaat waar verschillende woningen vandaag reeds aanwezig 
zijn, wordt gewerkt met twee projectgebieden (noord en zuid) gekoppeld aan een totaalvisie per 
projectgebied. Op deze wijze moet aangetoond worden hoe een kwalitatief project gebouwd zal worden 
zonder de gehele ontwikkeling van het binnengebied in deze fase te hypothekeren. 
 
De bepaling rond detailhandel wordt in een overdruk weergegeven.  
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3. Gewenste ruimtelijke structuur 
 
Een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur is toegevoegd in bijlage 1.  

3.1. Visie en ruimtelijke concepten 

Versterken van handelsapparaat 
Typerend voor een goed functionerende kern is dat er voldoende ruimte en ontwikkelingskansen zijn voor 
voorzieningen en handel. Daarom wordt er ingezet op het versterken van het handelsapparaat van Brecht. 
Mensen komen naar het centrum om te consumeren, diensten te gebruiken, publieke voorzieningen te 
bezoeken en elkaar te ontmoeten. Het is noodzakelijk om bestaande handelszaken te faciliteren en 
nieuwe aan te trekken. 
 
Bijkomend draagt een “levendige plint” of “actieve gevel”, in tegenstelling tot een blinde gevel, bij tot een 
aangename beleving van het centrum. Zo’n gevel maakt contact tussen de gelijkvloerse activiteiten in het 
gebouw en met de publieke ruimte en wandelaars erbuiten. Bijgevolg moeten blinde gevels maximaal 
vermeden worden in het straatbeeld.  
 

 
Figuur: visieschets_versterking van het handelsapparaat langsheen de Gemeenteplaats en de Biest 
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Creëren van een publieke as, als landschappelijke verbinding, 
tussen het gemeentepark en de Gemeenteplaats 
De nabijheid van het gemeentepark is een grote troef voor het 
centrum. Ze vormt een groen hart voor Brecht. Dit groene hart moet 
doorgetrokken worden doorheen het binnengebied Lange Pad tot 
aan de Gemeenteplaats. In contrast met het park is het plein aan de 
Gemeenteplaats een verharde ruimte. De landschappelijk verbinding 
vormt de zachte overgang tussen de groene en verharde omgeving. 
Bovendien is het een zichtas tussen plein en park. 
 
Om de kwaliteit van de publieke ruimte te versterken is het ook 
wenselijk functies zoals horeca of handel vanuit de Gemeenteplaats 
door te trekken tot in het binnengebied. Deze moeten gepositioneerd 
worden langsheen de landschappelijke verbinding. Deze as dient 
zowel als functionele verbinding voor fietsers en voetgangers, als 
een kwalitatieve verblijfsruimte voor de bewoners en de 
omwonenden. 
 
Als laatste worden de woonontwikkelingen zo gepositioneerd dat een 
kwalitatieve link met het park, minimaal aan de hand van 
verschillende zichtlijnen, gewaarborgd is. De woonontwikkeling 
bewaard voldoende afstand tot de kronen van de bomen en de 
parkmuur die behouden wordt.  
 

 
Figuur: visieschets _ landschappelijke verbindingen tot het gemeentepark 

 

Figuur: naar analogie van bestaande 
zicht van Gemeenteplaats naar het 
oude gemeentehuis kunnen 
prominente bomen doorzicht naar 
het binnengebied creëren.  
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Kwalitatieve verdichting aangevuld met een kwalitatieve inrichting van het publiek domein. 
De ontwikkeling in het binnengebied streeft een hoger ‘ruimtelijk rendement’ na. Dit wil zeggen dat er 
slimmer omgegaan moet worden met de beperkte ruimte die er is. Een hoger ruimtelijk rendement is meer 
dan dens bouwen alleen. Het kan ook gerealiseerd worden door in te zetten op compact bouwen en het 
stimuleren van gedeeld en meervoudig ruimtegebruik met aandacht voor meer ruimte voor groen en 
waterinfiltratie. De nieuwe woonontwikkeling moet een mix van één- en meergezinswoningen zijn, 
aangevuld met een mix van private tuinen en collectieve groene binnentuinen. 
 
De nieuwe woonontwikkeling sluit maximaal aan bij de bestaande bebouwing. Daarom zal het enkel 
toegestaan zijn hoger te bouwen in het centrum van het binnengebied, gekoppeld aan een brede en 
groene publieke ruimte. Zoals reeds gesteld moet er wel voldoende afstand tot het park zijn. Aanvullend 
geldt een maximum van vier bouwlagen, wat lager is dan de bomen in het park. Een mix in bouwhoogtes 
is gewenst, door middel van hoogte-accenten van kopgebouwen. 
 

 
Figuur: visieschets _ de bouwhoogte wordt afgestemd op de omgeving 

 
 

 
Figuur: referentieproject _ recente woonontwikkeling Constantin Meuniersplein te Leuven met hoekaccent 

 
 
Daarnaast is het belangrijk een goede verhouding tussen publieke en private buitenruimte te creëren. Er 
moet voldoende privacy gegarandeerd worden en de impact op de bestaande woonkwaliteit moet 
minimaal zijn. Als tussenschaal kunnen verschillende collectieve pleintjes of tuinen voorzien worden als 
speel- en ontmoetingsruimte voor de omwonenden en de inwoners van Brecht. 
 
De totale verharde oppervlakte wordt zo veel mogelijk beperkt zodat het groene karakter over het gehele 
plangebied domineert. Ook de tuinen en collectieve zones zijn zo min mogelijk verhard.  
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Figuur: referentieproject Park Viteux – De Pinte: Aan de hand van architectuur werd een oplossing gezocht zodat de 
woningen langsheen de publieke as in het park toch voldoende privacy kennen.  

 

  
Figuur: referentieproject Vinderhoute – Lovendegem: door een slimme schakeling van gebouwen werden kleinschalige 
pleintjes gecreëerd.   

 

  
Figuur: referentieproject links Le Bois Habité – Lille: het vergroenen van de publieke ruimte geeft een visuele uitbreiding 
van de private ruimte / referentieproject rechts Meerhoven – Eindhoven: In materialiteit van de buitenruimte wordt een 
duidelijk verschil gemaakt tussen publiek en eerder privaat  

 
 
Versterken van de randen 
Voor de randen van het plangebied, namelijk langsheen de Gasthuisstraat, Biest en Gemeenteplaats, is 
dit planningsinitiatief een opportuniteit om het centrum van Brecht kwaliteitsvoller te maken. De toegangen 
van het binnengebied kunnen prominenter in de verf gezet worden door bakens of prominente 
kopgebouwen, aangevuld met een open toegang voor fietsers en voetgangers naar het gemeentepark toe.  
 
Een groot deel van de rand maakt deel uit van het kernwinkelgebied. Langsheen de Biest en 
Gemeenteplaats is er handel op de gelijkvloerse verdieping waarboven gewoond wordt.  
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Figuur: referentieproject links Berlarij – Tervuren: ontwikkeling van een binnengebied wordt opengetrokken tot aan de 
rand / referentieproject recht: Steenbrugge – Gent-Brugge: gemengde woonontwikkeling met een appartement op de 
kop en eengezinswoningen achterin.   

 

 
Figuur: referentieproject De Zwaantjes – Westmalle: Handel op het gelijkvloers wordt gecombineerd met een toegang 
tot het achterliggende gebied en wonen bovenop.  

 
 
Zuiver systeem en eenduidige ontsluiting voor het autoverkeer 
Het huidige Lange Pad is de enige toegang tot het binnengebied. Deze is echter smal en creëert 
gevaarlijke verkeerssituaties. De toegang wordt vervangen voor een zuivere en eenduidige alternatieve 
ontsluiting van het binnengebied. Er is geen doorgaand verkeer toegestaan waardoor de auto’s die tot in 
het binnengebied komen alleen hun bestemming daar kennen. Het gehele gebied blijft altijd toegankelijk 
voor diensten en hulpverleners. 
 
Er is een aparte ontsluiting voor het noordelijk deel en het zuidelijk deel van het binnengebied. Aan de 
noordzijde is de as enkelrichting tussen de Biest en de Gasthuisstraat. Dit maakt dat er meer ruimte over 
blijft voor fietsers en voetgangers in twee richtingen. Over de rijrichting voor de auto wordt nu geen 
uitspraak gedaan; dit zal in vergunningsfase bepaald worden. Aan de zuidzijde is het een enkele toegang, 
die bijgevolg dubbelrichtingsverkeer toelaat en aansluit op de Gemeenteplaats.  
 
Binnen het plangebied wordt ondergronds parkeren gestimuleerd waarbij de ingang zich zo dicht mogelijk 
bij de toegang tot het binnengebied bevindt. Dit resulteert in een verkeersluw karakter op het maaiveld. 
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De fietser en voetganger krijgen voorrang in heel het gebied. Op locaties die zowel door gemotoriseerd als 
niet-gemotoriseerd verkeer gebruikt worden, wordt de publieke ruimte ingericht als een woonerf met een 
minimale verharding. Het moet voelbaar zijn voor de automobilist dat hij zijn snelheid moet beperken. Door 
gebruik te maken van verschillend materiaal kan er een duidelijk onderscheid gecreëerd wordt tussen 
functionele en informele paden.  
 

  
Figuur: referentieproject links Groen Kwartier – Antwerpen: Een speling in het materiaalgebruik ondersteunt het 
autoluwe karakter van de as en haar opgelegde snelheidsbeperking. De gekozen materialiteit zorgt zowel voor een 
hoge functionaliteit als een groen karakter van de as voor langzaam verkeer  / referentieproject rechts: Regatta – 
Antwerpen: halfverharding kan ook bijdragen tot een groener karakter.  

 
Vandaag wordt er beperkt geparkeerd langs het Lange Pad. Dit wordt omgevormd naar duidelijk 
parkeerzones op het maaiveld. Het parkeren wordt georganiseerd in (groene) clusters die enkel vanuit de 
hoofdassen bereikbaar zijn om zo onnodig verkeer te weren. Deze clusters worden bovendien maximaal 
landschappelijk ingekleed. De woonerven geven toegang tot de ondergrondse parkings van de 
meergezinswoningen. 
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Figuur: indicatieve aanduidingen voor de zuivere ontsluiting voor autoverkeer, opgedeeld in de noordelijke en zuidelijke 
hoofdas, en de woonerven. 

 
 
Fietser en voetganger staan centraal in een doorwaadbaar gebied 
Het gehele gebied moet goed bereikbaar zijn voor fietsers en wandelaars. De bestaande steegjes in het 
netwerk van trage verbindingen worden behouden en zullen uitgebreid worden tot een volledig 
doorwaadbaar gebied door bijkomende verbindingen te introduceren.  
 
Zoals hierboven werd omschreven kiest dit RUP voor het creëren van woonerven. Op deze wijze is het 
voor de automobilist helder in welke zones actieve weggebruikers zoals fietsers, voetgangers of steppers 
ook gebruik maken van de verbinding. De auto is immers steeds ondergeschikt aan deze actieve 
weggebruikers. Daarenboven moeten de woonerven als shared space voor alle weggebruikers ingericht 
worden. Dit betekent dat het woonerf niet verdeeld mag worden in een afzonderlijke rijbaan, fietspad en 
voetpad, maar dat deze elementen één samenhangend geheel moeten vormen. Dit vertaalt zich onder 
andere in het materiaalgebied.  
 



  

     

 

 

TOELICHTINGSNOTA RUP LANGE PAD 15 (63) 
 
 
 
 

 
Figuur: (links) Oudenaarde, Saffrou (rechts) Banff bear street als woonerf 

 
 

 
Figuur: indicatieve aanduidingen voor de ontsluiting voor fietsers en voetgangers, en de woonerven. 
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3.2.  De kracht van ontwikkelen als een geheel 

Het binnengebied is een complexe ruimte door haar verschillende grondeigenaars. Daarom werden reeds 
in de startnota verschillende alternatieve ontwikkelingsscenario’s in kaart gebracht en voorgelegd tijdens 
de adviesronde en publieke consultatie. Dit gaf inzicht in de gewenste kwalitatieve ontwikkeling vanuit de 
bevolking wat leidde tot een nieuw potentieel ontwikkelingsscenario voor het binnengebied. 
 
Onderstaand ontwikkelingsscenario is geen definitief plan. Een finale ontwikkeling vraagt een doordacht 
masterplanontwerp dat wordt doorvertaald in kwalitatieve architectuur. Dit is een nieuwe fase volgend op 
dit RUP. Het ontwikkelingsscenario is wel een middel om de krachtlijnen van de gewenste toekomstige 
ontwikkeling in kaart te brengen. Deze krachtlijnen zijn vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften.  
 
Het voorgestelde ontwikkelingsscenario steunt op keuzes omtrent de gewenste mix van woontypologieën, 
de gewenste landschappelijke verbindingen en mogelijke ontsluiting voor gemotoriseerd en niet-
gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft eveneens de ambitie om in te zetten op zowel publieke, private 
als collectieve buitenruimten.  
 
Het ontwerp vertrekt vanaf een praktisch leeg binnengebied, waarbij de aanname wordt gemaakt dat een 
groot deel van de bestaande gebouwen gesloopt zal worden. Enkel de centrale en recente 
woonontwikkeling van 10 appartementen blijft behouden.  
 
De krachtlijnen bestaan uit volgende concepten en elementen: 

- Verlenging van de publieke ruimte ter hoogte van Gemeenteplaats. De publieke ruimte wordt naar 
binnen getrokken, tot aan het gemeentepark. De sterke centrale as maakt een rechtstreekse link 
tussen het park en het oude gemeentehuis. Ook de handelsgebouwen aan beide kanten dragen 
bij tot het creëren van kopgebouwen op de Gemeenteplaats. 

- Langs de nieuwe publieke verbinding tussen de Gemeenteplaats en Gemeentepark zijn enkele 
bakens (i.e. lokale hoogte-accenten) toegestaan. De bakens kunnen een bouwhoogte hebben tot 
vier volwaardige bouwlagen. Omwille van hun grotere bouwhoogte worden ze zo dicht mogelijk 
bij het stadspark ingeplant, en staan ze dus verder van de bestaande, iets kleinschaligere 
bebouwing. De locatie van deze bakens werd indicatief aangeduid op het grafisch plan van dit 
RUP.  

- Het oude gemeentehuis wordt door middel van de sterke publieke en groene verbinding in de kijker 
gezet. Deze nieuwe trage verbinding maakt het nieuwe gemeentehuis ook langs de kant van het 
gemeentepark toegankelijk.  

- Er is één hoofdas voor auto’s in het noordelijk deel van het plangebied. Dit is een éénrichtingsstraat 
die de ontsluiting van het binnengebied verzorgt. De gescheiden in- en uitrit beperkt de 
bijkomende verkeersdrukte op de Gasthuisstraat en de Biest en ontlast het huidige Lange Pad. 

- Er zijn twee clusters van bovengronds parkeren in het noordelijk deel. 
- Er is een korte verbinding vanuit de Gemeenteplaats naar het zuidelijk deel van plangebied. Deze 

verbinding is autoluw en geeft toegang tot ondergrondse parking 
- Andere toegangen tot de gebouwen in het binnengebied zijn eveneens autoluw, en dienen slechts 

voor de strikt noodzakelijke toegang voor bewoners en (hulp)diensten. 
- Er ontstaat een nieuw bouwblok in het binnengebied tussen de nieuwe weg (gemotoriseerd) en het 

bestaande Lange Pad (niet-gemotoriseerd) 
- Het plan voorziet een mix van ééngezins- en meergezinswoningen, plus een mix van publieke, 

private en collectieve buitenruimten. 
- Alle bestaande trage wegen worden behouden. 
- De publieke ruimte heeft een groener karakter en is niet gewoon een grijze, verharde ruimte. 
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3.3. Bijzondere aandachtpunten 

3.3.1. Aandacht voor duurzame mobiliteit: elektrificatie 

Voorliggend RUP tracht te anticiperen op de elektrificatie van het fiets- en wagenpark. Er worden geen 
stedenbouwkundige voorschriften in het RUP opgenomen rond het voorzien van infrastructuur voor 
oplaadpunten, aangezien hieromtrent sectorale wetgeving van kracht is, meer bepaald het Energiebesluit 
(19/11/2010 en latere wijzigingen). 
 
De volgende bepalingen zijn relevant voor het voorliggend RUP: 
 

Artikel 9/1.1.1 
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Nieuwe, niet voor bewoning bestemde gebouwen of parkeergebouwen en bestaande, niet voor 
bewoning bestemde gebouwen of parkeergebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met 
een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen worden cumulatief voorzien van: 
1° 
minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig; 
2° 
infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor minstens één op vier 
parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor 
elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken. 
De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, gelden als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of 
parkeergebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook 
betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw of 
parkeergebouw. 
De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, gelden ook als het een naastgelegen parkeerterrein 
betreft, en, in het geval van ingrijpende renovaties, renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op 
het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein. 
 
Artikel 9/1.1.2 
 
Alle niet voor bewoning bestemde gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen worden uiterlijk 
op 1 januari 2025 uitgerust met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor 
een elektrisch voertuig. 
 
Artikel 9/1.1.3: 
 
Nieuwe voor bewoning bestemde gebouwen met een parkeerterrein met twee of meer 
parkeerplaatsen worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor 
elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor 
elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken. 
 
Bestaande, voor bewoning bestemde gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een 
parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, 
of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog 
vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken. 
De verplichting, vermeld in het eerste en tweede lid, geldt als het parkeerterrein zich binnen het 
gebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen betrekking 
hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw. 
 
De verplichting, vermeld in het eerste en tweede lid, geldt ook als het een naastgelegen 
parkeerterrein betreft en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen betrekking 
hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein. 

 

3.3.2. Aandacht voor milieu- & natuurinclusief bouwen  

In het plangebied komen de invasieve plantensoorten Reuzenberenklauw en Parelvederkruid voor. Deze 
planten kunnen door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen voor 
inheemse soorten. Bij groenaanleg (incl. grondverzet, …) moet voorzichtig omgegaan worden met deze 
soorten, om verdere verspreiding te voorkomen en dus ook een potentiële bedreiging van de biodiversiteit. 
 
Daarnaast komt er ook een provinciaal prioritaire dierensoort voor, meer bepaald de steenuil. Daarom 
wordt aangeraden om natuur-inclusief te bouwen, bijvoorbeeld door het verwerken van 
steenuilennestkasten in de architectuur van de nieuwbouw. 
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4. Opbouw grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

4.1. Grafisch Plan 

Het grafisch plan werd opgebouwd uit 4 bestemmingszones, 1 overdruk en 4 indicatieve aanduidingen.  
De precieze afbakening van artikel 5 kernwinkelgebied (overdruk) werd bepaald aan de hand van de 
detailhandelsvisie. Het grafisch plan is toegevoegd in bijlage 2. 
 

4.2. Voorschriften 

De stedenbouwkundige voorschriften zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken, namelijk (1) gehanteerde 
begrippen, (2) algemene bepalingen die gelden voor het gehele RUP en (3) specifieke bepalingen per 
deelgebied binnen het RUP zoals ook grafisch voorgesteld in het grafisch plan; 
 
De algemene en specifieke bepalingen hebben een herkenbare bladschikking, ingedeeld in twee 
kolommen, de eerste met een toelichtende en richtinggevende aard, en de tweede met een juridische en 
bindende aard. In de eerste toelichtende kolom worden elementen opgenomen die volgen uit de gewenste 
ruimtelijke structuur en bijhorende concepten. Ook verdere verduidelijking van de bindende voorschriften 
uit kolom twee worden hier opgelijst. De bindende voorschriften worden steeds opgedeeld per artikel in 
voorschriften rond de bestemming, de inrichting en het beheer. 
 

4.2.1. Algemene bepalingen  

De algemene bepalingen hebben betrekking op verschillende aspecten, onder meer: integraal 
waterbeheer, mobiliteit, woonkwaliteit, duurzaamheid, alsook overgangsbepalingen. 
 
In de bepalingen met betrekking tot mobiliteit wordt er ingegaan op de kwaliteitseisen van verschillende 
verbindingen voor gemotoriseerd verkeer, woonerf en verbindingen voor langzaam verkeer. De 
voorschriften rond parkeren bouwen verder op de geldende parkeerverordening en vult deze aan met twee 
specifieke bepalingen. Ten eerste moet minimum één autoparkeerplaats van het totale aantal 
parkeerplaatsen per meergezinswoning ondergrondse voorzien worden. De overige parkeerplaatsen 
moeten geclusterd worden en bovendien landschappelijk ingericht door bijvoorbeeld integreren van bomen 
en groenstroken in het ontwerp. Door niet alle minimaal te realiseren parkeerplaatsen ondergronds te 
voorzien, wordt er ondergronds geen overaanbod gecreëerd. De bovengrondse clusters kunnen, indien de 
parkeerverordening zou aangepast worden en er teveel parkeerplaatsen zijn, heringericht worden. Een 
centraal gepositioneerde woonontwikkeling in de kern van Brecht, zoals het voorgestelde 
ontwikkelingsscenario, laat toe immers minder de auto te gebruiken en vaker te kiezen voor de fiets of het 
nabijgelegen openbaar vervoer. Ten tweede moeten fietsstalplaatsen voor meergezinswoningen 
ondergronds, inpandig of in een collectief bijgebouw voorzien worden. 
 
Elke vergunningsaanvraag moet passen in de globale inrichting van het projectgebied en voldoen aan de 
principes van goede ruimtelijke ordening. Dit kan aangetoond worden aan de hand van verschillende visie-
elementen die tezamen een kwalitatieve inrichting van het gehele projectgebied moeten aantonen.  
 

4.2.2. Artikel 1: Zone voor centrumfuncties met handelskarakter 

Artikel 1 omvat de percelen die weerhouden zijn als kernwinkelgebied in de beleidsvisie detailhandel voor 
Brecht-Centrum ten zuiden van Biest en ten zuidwesten van Gemeenteplaats. Deze zone bestaat uit 
gesloten bebouwing waarbij de gelijkvloerse verdieping verplicht moet ingevuld worden met een niet-
residentiële functie. Deze functie varieert van kleinschalige detailhandel en horeca, kleinbedrijf en 
ambachten, kantoren en diensten, openbare nutsvoorzieningen tot socio-culturele en recreatieve 
voorzieningen. Deze functies dienen een relatie te leggen met het openbaar domein, wat resulteert in een 
levendige plint. Indien de perceelsdiepte te klein is, namelijk kleiner is dan 20,00 meter en indien de 
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huidige bestemming wonen is, komt deze verplichting te vervallen en kan het gehele pand een woning 
blijven.  
 
De bouwmogelijkheden sluiten aan bij de huidige typologie van het centrum. Er zijn bepalingen 
opgenomen worden voor bijgebouwen en de kwalitatieve inrichting van niet-bebouwde ruimte. Hiervan 
wordt de totale verharde oppervlakte wordt beperkt tot een maximum 5% van de totale 
perceelsoppervlakte voor niet-strikt noodzakelijke verhardingen. Onder niet strikt noodzakelijke 
verhardingen vallen terrassen, zwembaden, tuinpaden die geen toegang verlenen tot de gebouwen, 
parkeerplaatsen in de voortuin, etc.  
 
 

4.2.3. Artikel 2: Zone voor wonen 

Artikel 2 sluit aan op de zone voor centrumfuncties met handelskarakter, maar kent wonen als 
hoofdbestemming. Kleinschalige nevengeschikte functies zoals kleinschalige detailhandel, kantoren en 
diensten, socio-culturele en recreatieve voorzieningen zijn toegestaan, maar beperkt tot een maximale 
bruto vloeroppervlakte van 100 m².  
 
De inplanting, dimensionering en voorkomen van het hoofdgebouw sluit ook, net zoals artikel 1, nauw aan 
op de huidige typologie van het centrum. Er zijn bepalingen opgenomen worden voor bijgebouwen en de 
kwalitatieve inrichting van niet-bebouwde ruimte. Analoog aan artikel 1 wordt de totale niet-strikt 
noodzakelijke verhard oppervlakte wordt beperkt tot een maximum 5% van de totale perceelsoppervlakte. 
 

4.2.4. Artikel 3: Projectgebied Noord  

Artikel 3 omvat het noordelijke projectgebied, bestemd voor wonen in de vorm van één- en 
meergezinswoningen. De mix wordt afgedwongen door het opleggen van een minimum aantal 
ééngezinswoningen. Er wordt een hoog ruimtelijk rendement van de bestaande toestand nagestreefd door 
het opleggen van een V/T van maximaal 0,83. Ook de eengezinswoningen moeten gekoppelde huizen 
worden. Een hoogte-accent van 4 bouwlagen wordt toegelaten nabij het gemeentepark en centraal in het 
volledige binnengebied, aansluitend bij de publieke ruimte uit projectgebied Zuid (artikel 4).  
 
Het woonkarakter van deze zone wordt verder versterkt door de publieke ruimte in te richten als woonerf, 
het clusteren van autostaanplaatsen en het aantakken van verschillende trage wegen zodat er een goede 
toegankelijkheid gegarandeerd wordt voor het langzaam verkeer. Een groen karakter is gewenst en 
daarom moet een aanzienlijk deel, namelijk minimaal 40% van de totale oppervlakte van de publieke 
buitenruimte, met kwalitatieve groenvoorzieningen ingericht worden. Het gaat hierbij om het plaatsen van 
bomen, ingezaaide zones, beplantingen.  
 
Voor de zone wordt opgelegd dat alle gebouwen, zowel bestaande als nieuw, ontsloten moeten worden de 
nieuwe enkelrichtingsverbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen Biest en Gasthuisstraat. Deze 
verbinding moet eerst uitgevoerd worden, alvorens andere woonontwikkelingen kunnen gebouwd worden. 
Zolang de nieuwe wegenis er nog niet is, blijven bestaande woningen en garageboxen toegankelijk vanuit 
het huidige Lange Pad.  
 
De totale niet-noodzakelijke verharde oppervlakte bedraagt maximum 5% van de totale 
perceelsoppervlakte. Dit is zowel voor de private als de collectieve ruimte die hoort bij de 
woonontwikkeling. 
 
 



  

     

 

 

TOELICHTINGSNOTA RUP LANGE PAD 21 (63) 
 
 
 
 

4.2.5. Artikel 4: Projectgebied Zuid  

Artikel 4 omvat het zuidelijke projectgebied, bestemd voor wonen in de vorm van één- en 
meergezinswoningen. Dit wordt aangevuld met functies gekoppeld aan het kernwinkelgebied en het 
karakter van de Gemeenteplaats, namelijk kleinschalige detailhandel en horeca, kleinbedrijf en 
ambachten, kantoren en diensten, openbare nutsvoorzieningen tot socio-culturele en recreatieve 
voorzieningen. De Gemeenteplaats en het gemeentepark wordt verbonden aan elkaar door een brede 
publieke ruimte van minimaal 10m en welke een zichtas vormt tussen beide locaties. De niet-residentiële 
functies moeten een relatie leggen met het publiek domein, zowel langs de Gemeenteplaats als de nieuwe 
publieke as, wat resulteert in een levendige plint. Het plein zelf moet kwalitatief ingericht worden waarvan 
minimaal 40% kwalitatief groen ingericht moet worden, wat moet resulteren in een aangename 
verblijfsruimte. Het plein vormt zo een brug tussen het groene park en het verharde plein. 
 
Net zoals in projectgebied Noord is een hoogte-accent of ‘baken’ toegestaan nabij het gemeentepark. Ook 
voor deze zone wordt opgelegd dat alle gebouwen, bestaande en nieuw, zich moeten ontsluiten via de 
nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer. Deze moet eerst uitgevoerd worden, alvorens er gebouwd 
kan worden. De verbindingen voor gemotoriseerd verkeer uit projectgebied noord en zuid zijn niet met 
elkaar verbonden om doorgaand verkeer doorheen het binnengebied tegen te houden. Dit komt de 
kwaliteit van de verbinding voor langzaam verkeer ter hoogte van de publieke as ten goede waarbij 
maximaal conflicten tussen auto, fietsers en voetgangers worden uitgesloten. 
 
De totale niet-strikt noodzakelijke verharde oppervlakte is beperkt tot maximum 5% van de totale 
perceelsoppervlakte. Dit is zowel voor de private als de collectieve ruimte die hoort bij de 
woonontwikkeling.  
 
 

4.2.6. Artikel 5: kernwinkelgebied (overdruk)  

Artikel 5, het kernwinkelgebied, bepaalt waar enkel kleinschalige detailhandel en horeca, kleinbedrijf en 
ambachten, kantoren en diensten, openbare nutsvoorzieningen of socio-culturele en recreatieve 
voorzieningen toegelaten wordt op de gelijkvloerse verdieping. Het gaat hierbij om de percelen ten 
noorden van de Biest en ten oosten van de Gemeenteplaats. De bestemmingszone “centrumfuncties” 
zoals bepaalt in het RUP Brecht Centrum blijft hier geldig. 
 
Indien de perceelsdiepte te klein is, namelijk kleiner is dan 20,00 meter en indien de huidige bestemming 
wonen is, komt deze verplichting te vervallen en kan het gehele pand een woning blijven.  
  
Verder legt de overdruk enkele inrichtingsvoorwaarden vast. Zo wordt een grotere bouwdiepte toegelaten 
om een voldoende oppervlakte te creëren, noodzakelijk voor de uitbating van een winkel, diensten of 
horeca. Een levendige plint wordt vereist langsheen het publiek domein waarbij er een relatie gelegd moet 
worden met zodat de functies bijdragen tot de levendigheid en het succes van het centrum en bijhorend 
het kernwinkelgebied van Brecht. 

  



  

     

 

 

TOELICHTINGSNOTA RUP LANGE PAD 22 (63) 
 
 
 
 

5. Juridische context 

5.1. Overzicht bestaande juridische context 

Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 

Type plan binnen het plangebied grenzend aan plangebied 

Gewestplan Gewestplan Turnhout (K.B.30/09/1977). 
Het plangebied is aangeduid als woongebied. 

Algemene plannen 
van aanleg 

/ / 

Bijzondere plannen 
van aanleg  

/ / 

Gewestelijke 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

/ / 

Provinciale 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

/ / 

Gemeentelijke 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

RUP “Brecht Centrum”, goedgekeurd d.d. 05 april 2012: zone voor 
centrumfuncties (art. 1),  overdruk “extra stimulans voor handelszaken” en 
overdruk “verplichting voor handelszaken”. 
 
RUP Nollekens, d.d. (GR) 9 juni 2016: (art. 19) Specifieke bepalingen m.b.t. 
bijgebouwen en niet bebouwde ruimte in zone voor centrumfuncties. 

 

• Kaart 05: Gewestplan 
• Kaart 06: Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 
 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen  Brecht 
 

Overwelving van baangrachten 
 

18/11/2004 
 

Parkeerplaatsen en fietsenstallingen  
 

23/06/2011 

Groenverordening voor de aanplant, het rooien, vellen en snoeien van 
hoogstambomenbomen en ingrepen aan groenelementen zoals hagen en struiken 

2014 

 
 
Wegen en water 
 

Type Binnen het plangebied Grenzend aan plangebied 

Gewestwegen N115 (Gasthuisstraat – Biest – 
Lessiusstraat) 

/ 

Atlas der Buurtwegen Sentier n°142, Sentier n°143 
(Lange Pad), Chemin n°8 
(Gemeenteplaats) 

Chemin n°1 (Gasthuisstraat, 
Biest), Chemin n°9 
(Lessiusstraat) Chemin n°35 
(Mudaeusstraat), Sentier n°199 
(Museumstraat) 

Bevaarbare waterlopen / / 

Onbevaarbare geklasseerde 
waterlopen 

/ Gozenbeek, tweede categorie 
(ten noorden van het plangebied) 
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Type Binnen het plangebied Grenzend aan plangebied 

Overstromingsgevoelige 
gebieden 2017 

/ Effectief overstromingsgevoelig 
(ten noordoosten van het 
plangebied) 

 
• Kaart 07: Historische kaart – Atlas der buurtwegen 

• Kaart 08: Watertoets 
• Kaart 09: VHA 
• Kaart 10: Watertoets – overstromingsgevoelige gebieden  

 
 
Beschermings- en klasseringsbesluiten 
 

Type Binnen het plangebied Omgeving van het  
plangebied 

Beschermde 
monumenten 

/ - Gemeentehuis Brecht (ID 4170) 
- aan de noordzijde van Biest: 
‘Parochiekerk Sint-Michiel’ 
(ID4346); 
- in het Gemeentepark ten zuiden: 
‘Kasteel Neut: remise en 
hovenierswoning’ (ID4167).  
- ten zuidoosten: ‘Schepenbank en 
Schandpaal’ (ID4299) 

Beschermde 
landschappen 

/ / 

Stads- en dorpsgezichten / / 

Inventaris bouwkundig 
erfgoed 

/ - Gemeentehuis Brecht (ID106279) 
- aan noordzijde van Biest: 
‘Parochiekerk Sint-Michiel’ 
(ID106264) 
- ten zuidwesten: ‘Kasteel Neut’ 
(ID106277) en ‘Remise en 
hovenierswoning in gemeentepark’ 
(ID106278) 
- ten zuidoosten: Schepenbank en 
schandpaal (ID200480) 

Voorlopig of definitief 
aangeduide ankerplaats 

/ Het Groot Schietveld op ca. 2km ten 
noordoosten is aangeduid als 
ankerplaats. 

 

• Kaart 17: Onroerend erfgoed, landschapsatlas  
• Kaart 18: Onroerend erfgoed, beschermingen  
• Kaart 19: Onroerend erfgoed, inventarissen 
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Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden 
 

Type Binnen het plangebied Grenzend aan plangebied 

Habitatrichtlijn-gebieden / ‘Klein en Groot Schietveld’ op ca. 
2km ten noordwesten 
‘Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor 
en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats’ op ca. 2km 
ten zuiden.  

Vogelrichtlijngebieden / ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en 
Groot Schietveld’ op ca 2km ten 
noordwesten 

VEN-gebieden / GEN De Kempense kleiputten op ca. 
2km ten zuiden.  

Natuurreservaten / / 

Herbevestigd agrarisch 
gebied 

/ Op ca.500 van het plangebied 
bevindt zich in alle windrichtingen 
verschillende HAG-gebieden. 

 

• Kaart 14: Natura 2000 
• Kaart 15: VEN  

 

 

5.2. Gewestplan 

Kaart 05: Gewestplan 
 
Het Gewestplan Turnhout is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 september 1977. 
Volgens het gewestplan is de het plangebied gelegen in de bestemmingszone woongebied. 
 
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. 
 
 

5.3. Relevante RUP’s 

Kaart 06: Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

5.3.1. Gemeentelijk RUP Brecht Centrum  

Door de goedkeuring van het RUP Brecht Centrum (d.d.  05/04/2012) zijn de stedenbouwkundige 
voorschriften van het gewestplan niet meer van kracht. De vigerende stedenbouwkundige voorschriften 
zijn bijgevolg deze van het RUP Brecht centrum. 
 
Het opzet van het RUP Brecht Centrum was om de bestaande BPA’s die van kracht waren in het centrum 
van Brecht te herzien en hier en daar uit te breiden door middel van één RUP voor heel het centrum van 
Brecht. 
 
Volgende gewenste ontwikkelingen werden naar voren geschoven voor Brecht centrum: 
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▪ Uitbouw van een gedifferentieerde centrumas 

o concentratie kleinhandel 

o zone voor kleinschalige kleinhandel 

o Beethovenstraat als verbindend deel tussen beide zones 

▪ Verdichting en kernversterking 

o Meergezinswoningen 

o Kwalitatieve inbreidingsprojecten 

o Afbakening gesloten bebouwing 

▪ Uitbouw groene vingers en kwalitatieve inbreidingen 

o Groene voortuinen 

o Groene stapstenen 

o Behoud groen karakter woningen aan Oude Veldstraat en de Nollekensweg 

▪ Ringweg voor uitbouw gemengd open ruimtegebied tussen de zone van de ring en de kern 
 
Het plangebied van voorliggend RUP situeert zich binnen de zone voor centrumfuncties (art. 1). Een deel 
van de zone voor centrumfuncties kreeg een overdruk “extra stimulans voor handelszaken” en een deel 
kreeg een overdruk “verplichting voor handelszaken”. Ook werd in overdruk de ontsluiting voor niet-
gemotoriseerd verkeer indicatief aangeduid. Daarnaast werden binnen deze zone een aantal gebouwen 
als baken/waardevol gebouw aangeduid.  
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Figuur: grafisch plan RUP Brecht Centrum met aanduiding van plangebied RUP Brecht Lange Pad (bron: RUP Brecht 
Centrum) 

5.3.1. Gemeentelijk RUP Nollekens  

Het RUP Nollekens werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Brecht in de zitting van 9 juni 
2016. 
 
Het RUP Nollekens overschrijft gedeeltelijk het RUP Brecht Centrum en bestaat uit 2 deelgebieden. Het 
plangebied van deel 1 ligt ten oosten van de Sint-Michielskerk en de percelen gelegen langs de 
Gemeenteplaats (opgenomen in de overdruk kernwinkelgebied). De zone is deels bestemd als 
‘Projectzone omgeving pastorie’ en deels als ‘zone voor één- en meergezinswoningen in halfopen en 
aaneengesloten bebouwing’. 
In deelgebied 2 werden verschillende percelen aangeduid met de overdruk ‘Specifieke bepalingen mbt 
bijgebouwen en niet bebouwde ruimte in zone voor centrumfuncties’. Het gaat hier onder meer over de 
percelen aan de overzijde van de Gasthuisstraat, Biest en Gemeenteplaats 
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6. Planningscontext 

6.1. Structuurplannen 

6.1.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen  

De gemeente Brecht ligt situeert zich tussen het grootstedelijk gebied van Antwerpen, het 
regionaalstedelijk gebied Turnhout en Hoogstraten dat als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 
wordt geselecteerd. De gemeente Brecht is een gemeente die behoort tot het ‘buitengebied’. Dit Het 
buitengebied is het uitgestrekte gebied dat wordt aangeduid als een concentratiegebied van niet 
grondgebonden veeteelt. 
 
Enkele doelstellingen voor de ontwikkeling van het buitengebied zijn: 

• het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies; 

• het tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 

• het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 

• het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 

• het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 

• het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem; 

• het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 
 
De ruimtelijke structuur van dit buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische 
structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. De nederzettingsstructuur is gericht op het 
duurzaam functioneren van wonen en werken maar dit in een ondergeschikte relatie (kwantitatief en 
kwalitatief) tot de natuurlijke structuur en de agrarische structuur. 
 
Voor de gemeenten waar een buitengebiedbeleid moet worden gevoerd, wordt de kwantitatieve optie naar 
iedere gemeente uitgewerkt in de provinciale ruimtelijke structuurplannen.  
In de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen wordt de lokalisatie aangegeven van nieuw te bouwen 
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden. Dit wordt in gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd. 
 
In de kernen van het buitengebied staat een multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies en 
activiteiten voorop. Daarom wordt de bijkomende ruimtebehoefte in het buitengebied voor onder meer 
dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in het hoofddorp gelokaliseerd, weliswaar op het niveau 
van het hoofddorp. Dit is ook het geval voor de landbouwactiviteiten. Lokale bedrijventerreinen, in principe 
aansluitend bij het hoofddorp, kunnen aan de ruimtebehoefte voor economische activiteiten voldoen. 
 
De kernen worden niet afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan wordt schematisch aangeduid hoe en waar de bundeling van wonen en werken in de kern is 
voorzien. Tevens worden de ruimtelijke randvoorwaarden weergegeven die de natuurlijke en agrarische 
structuur en het landschap kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
betrokken kern. 
 
Karakteristieke elementen en componenten van landschappen worden op ieder planningsniveau 
geselecteerd en krijgen ieder specifieke ontwikkelingsperspectieven.  
Bovendien kunnen op elk niveau structurerende open ruimte verbindingen aangeduid worden, welke 
voorkomen dat bebouwde gebieden aan elkaar groeien en welke een verbindingsfunctie verzorgen voor 
de structuurbepalende functies van het buitengebied. 
 
Door de gemeente Brecht loopt de E19 of A1 (Nederland-Antwerpen-Brussel) die geselecteerd is als 
primaire weg type 1. Deze weg maakt ook onderdeel uit van de “Trans-European Networks”. Op het 
gemeentelijk grondgebied zijn geen wegen die behoren tot het primaire wegennet. Parallel aan de E19 
loopt de hogesnelheidslijn voor de verbinding Antwerpen - Rotterdam. 
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De stopplaats Noorderkempen te Brecht wordt beschouwd als structuurbepalend voor Vlaanderen en 
wordt beschouwd als voorstedelijk vervoersknooppunt van de Noorderkempen, waarbij een goede 
uitwisseling moet bestaan tussen verschillende modi: auto, openbaar vervoer (bus/trein), langzaam 
verkeer (te voet/fiets). 
 

6.1.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) 

Het herziende ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) werd met addendum 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011. 

 
Figuur: deelruimten provincie Antwerpen (bron: RSPA) 

 
De gemeente Brecht wordt volgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) ingedeeld in 
de hoofdruimte ‘Noorderkempen’. Dit is het open gebied tussen de Vlaamse Ruit, de Brabantse steden en 
het Limburgs stedelijk kerngebied. Het gewenst beleid voor deze hoofdruime is een open ruimte beleid 
met geconcentreerde kernen als nederzettingsgebied. 
De deelruimte waarin Brecht kadert volgens het RSPA, is de ‘Open Kempen’. Dit gebied wordt 
omschreven als zijnde een open gebied met grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden. 
 
De kernen in het buitengebied worden onderverdeeld in hoofddorpen, woonkernen en kernen in het 
bebouwd perifeer landschap. Sint-Lenaarts is geselecteerd als hoofddorp, Brecht is geselecteerd als 
woonkern en Sint-Job-in-‘t-Goor als kern in bebouwd perifeer landschap. 
 
Woonkernen zijn kernen waar een beperkte uitrusting voor dagelijkse behoeften aanwezig is en waar een 
zeker draagvlak aanwezig is om deze voorziening in stand te houden. Binnen woonkernen gebeurt de 
opvang van bijkomende woningen in principe binnen het bestaande aanbod gronden met een 
woonbestemming, waaronder ook deze die niet gelegen zijn langs een uitgeruste weg (binnengebied). Het 
zijn buitengebiedkernen waarvan de som van het huidige aantal huishoudens en het groeipotentieel groter 
is dan 500 huishoudens en kleiner dan 1.500 huishoudens. 
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Er werd binnen het ruimtelijk structuurplan ook een gewenst beleid voor detailhandel uitgewerkt. Hierbij 
werd vooral gefocust op het verhinderen van verdere verspreiding van de commerciële activiteiten 
langsheen de (invals)wegen en op het stimuleren van een functieverdichting binnen de kernen. Hiervoor is 
de opmaak van een specifiek sociaal-economisch beleid noodzakelijk. De gemeente Brecht werd in het 
RSPA geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp type I en als woonkern. Dit houdt in dat 
concentratie en verweving van kleinhandel binnen de hoofddorpen en woonkernen gestimuleerd moet 
worden, daar dit zorgt voor een hogere aantrekkelijkheid. Grootschalige kleinhandelsconcentraties buiten 
de stedelijke gebieden van de Provincie Antwerpen moet worden tegengegaan, en is dus niet wenselijk 
binnen de hoofddorpen en woonkernen van de gemeente Brecht. 

6.1.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Brecht werd goedgekeurd op 16 december 2004. Dit 
GRS werd herzien en goedgekeurd op 19 november 2015. 

1. Richtinggevend deel 

De gemeente Brecht kan ruimtelijk in 2 grote hoofdruimten en 6 verschillende deelruimtes onderverdeeld 
worden. Bewoners zorgen zo in elke deelruimte voor een eigen dynamiek en creativiteit. Zo wordt de 
eigenheid van iedere deelruimte versterkt en wordt er gestreefd naar diversiteit, samenhang en een 
structuurplanning gericht op uitvoering. Brecht is voornamelijk een woongemeente, met daarnaast een 
open agrarisch landschap en een aanzienlijke rol op het vlak van dagrecreatie. 
 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brecht laat zich vertalen in de volgende basisdoelstellingen: 

▪ Het selectief uitbouwen van de dorpskernen; 
▪ Het vrijwaren van de open ruimte; 
▪ Het uitbouwen van leefbare dorpskernen; 
▪ Het uitbouwen van een leefbaar open ruimtegebied. 

 
De gemeente wordt verdeeld in twee hoofdruimten: ‘Noordelijke dorpen’ en ‘Brecht-Zuid’. Het noorden 
wordt gekenmerkt door een sterk agrarisch karakter. Te midden van dit agrarisch gebied liggen de 
dorpskernen van Brecht, Sint-Lenaarts en Klein-Veerle. 
Elke hoofdruimte heeft zijn hoofdkern die de lokale behoefte aan wonen, bedrijvigheid en voorzieningen 
opvangen. Voor het noorden is dit in de eerste plaats in Brecht en Sint-Lenaarts. Brecht vormt binnen de 
structuur van de Noordelijke dorpen de meest westelijke kern. 
 

  
 
Figuur: gewenste ruimtelijke structuur voor de noordelijke dorpen (bron: GRS) 
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Figuur: gewenste ruimtelijke structuur voor de dorpskern van Brecht (bron: GRS) 

 
 

  Gewenste nederzettingsstructuur 
 
De gemeente past het principe van degeconcentreerde bundeling toe in de verdeling van haar 
woonbehoeften. Dit houdt in dat ze inbreiding in de kernen verkiest op het verder aansnijden van de open 
ruimte en dat deze voldoende verspreid is over de verschillende kernen. Daarnaast kiest de gemeente 
voor een gedifferentieerde nederzettingsstructuur en zal voor de verschillende bouwvormen een 
aangepast beleid geformuleerd worden.  
 
Verdichten van de kernen 
Om de toekomstige nood aan bijkomende woonmogelijkheden te lenigen, staat kernversterking voorop, 
zowel kwantitatief maar vooral kwalitatief. Deze kernversterking omvat voornamelijk het verdichten door 
het aanwenden van onbebouwde percelen en ingesloten gronden in de dorpskernen. Er moet ook 
rekening gehouden worden met het dorpse karakter van de kernen. Een hogere bebouwingsdichtheid 
wordt bij voorkeur door kleinschalige inbreidingsprojecten gerealiseerd. Schaalbreuken door hoogbouw of 
grootschalige woonblokken moeten vermeden worden. 
 
Visie op woningdifferentiatie in de kernen 
In de herziening van het GRS werd een visie op woningdifferentiatie in de kernen toegevoegd.  
Inzake het woonbeleid zal de nadruk in de toekomst nog meer komen te liggen op het vlak van het 
doelgroepenbeleid, het bieden van een antwoord op de verdere vergrijzing van de gemeente, op de 
leefbaarheid van de kernen en het kwaliteitsvol wonen. Voor dit laatste dient naast woningdifferentiatie ook 
aandacht uit te gaan naar het publiek domein, ruimte voor groen, sport en spel. Om de functie van de 
kernen als aangename woonomgeving voor iedereen te behouden en te stimuleren, wordt derhalve 
gestreefd naar een attractieve en gedifferentieerde samenstelling van het woningaanbod.  
 
Gezien de toenemende gezinsverdunning en vergrijzing in de gemeente wordt de behoefte aan nieuwe 
woningtypologieën en het belang van een aangepaste kwalitatieve woonomgeving steeds groter. Dit wil 
zeggen dat ook kleinere woningen en specifieke wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen 
noodzakelijk zijn om aan de behoefte te voldoen. Maar ook grote gezinnen moeten goed kunnen wonen in 
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de kernen van Brecht, zonder daarbij de minder kapitaalskrachtige bevolking uit te stoten en te verdringen. 
De gemeente streeft daarbij naar een gezonde mix van verschillende bevolkingsgroepen en het 
tegengaan van grote eenzijdige sociale verkavelingen. 
 
In functie van de vrijwaring van onbebouwde open ruimte, kunnen diverse verdichtingsmechanismen 
ingezet worden in de kernen. Dit dient op weloverwogen wijze te gebeuren. Een gekende vorm van 
verdichting, is verdichting door middel van de realisatie van meergezinswoningen. Deze vorm is de laatste 
10 jaar sterk toegenomen . Een andere manier waarop verdichting kan optreden is het wijzigen van de 
bouworde (bv. van open bebouwing naar een gesloten bebouwing).  
 
De gemeente wenst een ruimtelijke visie uit te werken voor elke dorpskern waarin ruimtelijk bepaald wordt 
in welke mate en onder welke vorm(en) verdichting gerealiseerd kan worden. Deze ruimtelijke visie zal 
fungeren als algemeen beleidskader waaraan alle inkomende bouw- en verkavelingsaanvragen zullen 
worden afgetoetst. Zo wordt differentiatie van woonvormen in de kernen geen ad hoc verhaal, maar een 
gestructureerd geheel met aandacht voor de identiteit van de wijken en ruimte voor innovatieve 
woonvormen. Voor de kernen Brecht en Sint-Job-in’t-Goor is er reeds een RUP betreffende de visie 
meergezinswoningen. Er dient echter op korte termijn RUP’s te worden opgemaakt voor de kernen van de 
ganse gemeente om de woningdifferentiatie een ruimtelijk kader en visie te geven. De hoofdprincipes van 
deze RUP’s zijn: 
 

▪ Differentiatie van het woonaanbod: 
De verschillende generaties woonachtig in de gemeente hebben verschillende woonwensen. Zo 
hebben jongeren voor een eerste woning vaak geen al te groot budget. Verder stelt de oudere 
bevolking vaak andere eisen: stijgende vraag naar appartementen wel van een voldoende grootte 
en kwaliteit. Daarnaast dient er uiteraard ook een voldoende divers aanbod aan 
eengezinswoningen te zijn. 

▪ Een gebiedsdekkende ruimtelijke visie voor dorpskernen 
Het is de bedoeling om voor de volledige woonzone van de gemeente te bepalen waar 
meergezinswoningen kunnen en waar niet alsook voor elke dorpskern te bepalen:  

o toegelaten bouworde (halfopen, open, gesloten, of combinaties), 

o gabarit  

o woningtypologie (meergezinswoningen toegelaten of niet) 

o toegelaten functie (wonen, handel, kantoor, …) 
Eén van de belangrijke ruimtelijke principes is dat de hoogste densiteit (meergezinswoningen, 
halfopen- gesloten bebouwing) geconcentreerd moet worden langs (delen van) de hoofdassen 
van de dorpskernen. Bij deze visie zal de diversiteit aan woningen op een ruimtelijk verantwoorde 
manier worden ingeplant. Het karakter van bepaalde wijken en straten wordt gerespecteerd en 
waar mogelijk versterkt. Op deze manier komen we tot verdichtingsmogelijkheden op maat van 
Brecht. 

▪ Begeleidende maatregelen inzake kwalitatief wonen 

▪ Binnen de centrumgebieden worden initiatieven genomen om de bouwmogelijkheden binnen de 

woonzones verder te verfijnen in functie van duurzame en kwalitatieve inbreidingsprojecten. De 

gemeente streeft met de betrokken partners naar een opwaardering van het oudste 

woningpatrimonium en de woningen met het minste comfortniveau. Herinrichtingsprojecten voor 

het openbaar domein kunnen vaak als motor dienen om het particulier initiatief te stimuleren. De 

gemeente streeft met de betrokken partners naar het uitbouwen van zorgwonen in de 

centrumgebieden, waarbij naast aandacht voor voldoende kwalitatieve zorgwoningen, 

ondersteunende diensten en gemeenschapsvoorzieningen tevens gestreefd wordt naar een 

kwalitatief openbaar domein en het uitbouwen van comfortzones voor voetgangers in aansluiting 

met de zorgvoorzieningen. 
 
Visie op handel in de kernen 
In de herziening van het GRS werd ook een visie op handel verder uitgewerkt. Hierbij staat het concept 
van een multifunctionele ontwikkeling centraal, waarbij wonen en werken zich verwevend concentreren 
binnen de kernen van de gemeente. Indien een bijkomende ruimtebehoefte voor wonen, 
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gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kleinhandel of lokale economie wenselijk is, dan moet dit steeds 
aansluiten in of bij de kernen. Het centrum van Brecht, waarbinnen het plangebied van voorliggend RUP 
gelegen is, werd in het GRS vermeld als een minder goed uitgebouwd winkelapparaat dan haar 
omliggende woonkernen. 
 
Werken aan de woonomgevingskwaliteit 
Naast het voorzien van een voldoende en kwalitatief woningaanbod, worden algemene en specifieke  
kwaliteitseisen voor de woonomgeving vooropgesteld. Het gaat hier om: 

▪ Een goed onderhouden en mooie fysieke woonomgeving ; 

▪ Een veilige en toegankelijke woonomgeving (goed bereikbare voorzieningen, nabijheid van 

voorzieningen, sociale veiligheid, verkeersveiligheid); 

▪ Ruimtelijke en sociale verscheidenheid (menging met woonondersteunende functies, menging 

van woontypes, menging van gezinstypes, architecturale variatie); 

▪ Een dagelijkse leefomgeving aangepast aan de huidige samenleving (voldoende private en 

publieke buitenruimte, voldoende afscheiding publiek/privaat, voldoende groen en recreatieve 

verblijfsruimte in de onmiddellijke omgeving, geen lawaai-, geur-, stofhinder, …). 
 
Door het nieuwe tracé van de ring rond Brecht wordt de dorpskern van Brecht ontlast van het doorgaand 
verkeer. Hierdoor wordt een autoluw centrum met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers 
gecreëerd. Een algehele herinrichting van het openbaar domein ondersteunt deze maatregel.  
 
 

  Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur 
 
In het noorden vormt de ring rond Brecht een harde grens tussen de kern en het landschap. In het zuiden 
wordt een zachte grens voorzien. Hier zijn nog mogelijkheden om groene vingers tot op het centrumplein 
van Brecht te laten binnendringen. Het Gemeentepark wordt in het zuiden bijna rechtstreeks verbonden 
met het achterliggende landschap. In het noorden worden tussen nieuw te ontwikkelen en oude 
woongebieden groene ruimten behouden voor kinderspeelplaatsen, trapvelden en langzaam 
verkeersverbindingen.  
Door de bouw van de HSL-lijn wordt extra aandacht geschonken aan de uitbouw van een buffer tussen de 
woonwijken en de gebundelde infrastructuur. 

 
 
  Gewenste lijninfrastructuur 
 
Door het nieuwe tracé van de ring rond Brecht wordt de dorpskern van Brecht ontlast van het doorgaand 
verkeer. Hierdoor wordt een autoluw centrum met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers 
gecreëerd. Een algehele herinrichting van het openbaar domein ondersteunt deze maatregel. 
Het station Noorderkempen te Brecht brengt een nieuwe dynamiek mee voor het dorpscentrum. Samen 
met de ringweg geeft dit de mogelijkheid tot het uitbouwen van een nieuwe centrum-as tussen het oude 
dorpscentrum en het station. 
 

2. Bindend deel 

Voorliggend RUP is een rechtstreeks gevolg van bindende bepaling 7 uit het GRS van Brecht ‘Partiële 

herziening RUP Brecht Centrum met het oog op verdichting en het stimuleren van detailhandel in de kern’. 

Deze bepaling is een maatregel met betrekking tot de bebouwde ruimte. 
 
Andere bindende bepalingen uit het GRS waar partieel beroep wordt opgedaan, zijn: 
 
Bindende bepalingen met betrekking tot de bebouwde ruimte: 
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▪ Brecht wordt bindend geselecteerd als dorp in het dorpennetwerk. Verder wordt Brecht ook 

geselecteerd als kern.  
 
Maatregelen met betrekking tot de bebouwde ruimte: 
 

▪ Nastreven van een gezonde mix van woningdifferentiatie op niveau van de dorpskernen en waar 

wenselijk op niveau van projecten in functie van een gevarieerde samenstelling van de 

bevolkingsgroepen en het tegengaan van grote eenzijdige sociale verkavelingen. Dit kan 

bijvoorbeeld door de opmaak van een overdruk RUP dat zones voor meergezinswoningen 

afbakent.  

▪ Uitbouwen van een ruimtelijke visie voor elke dorpskern waarin ruimtelijk bepaald wordt in welke 

mate en onder welke vorm(en) verdichting gerealiseerd kan worden. Deze visie wordt gebaseerd 

op de eigenheid en de ruimtelijke kwaliteit van elke deelkern, waarbij in het bijzonder aandacht 

uitgaat naar de mogelijkheden voor inplanting van meergezinswoningen en het vastleggen van 

de toegelaten bouworde. Juridisch verankeren van de ruimtelijke visie op het kwalitatief wonen en 

de afbakening van zones voor meergezinswoningen door middel van een RUP voor de kernen St. 

Job-in ’t-Goor, Brecht, Sint-Lenaarts en Klein Veerle. 

▪ Uitwerken van begeleidende maatregelen voor kwalitatief wonen in de dorpskernen door ruimte 

te bieden aan kwalitatieve en duurzame inbreidingsprojecten, ruimte te bieden voor zorgwonen 

en aandacht te besteden kwalitatief openbaar domein in het bijzonder in de zones met 

concentraties van zwakke bevolkingsgroepen (schoolomgeving, zorgvoorzieningen,…) 

 

Bindende bepalingen met betrekking tot de infrastructuur: 

▪ Herinrichting van het openbaar domein in de centrumstraten van Brecht na het aanleggen van de 

Ringweg rond Brecht. 

 
 

 

 
strategisch woonproject Brecht-centrum 
 

 
RUP centrum Brecht 
 

Figuur: overzicht prioritaire acties (bron: GRS) 

 
 

 
Dit RUP Lange Pad beoogt geen gebiedsdekkende ruimtelijke visie voor Brecht Centrum. Hiervoor wordt 
beroep gedaan op het reeds vigerende RUP Brecht Centrum. 
 

6.2. Beleidsplannen 

6.2.1. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op 
lange termijn, met name de strategische doelstellingen. 

7 

14 
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De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te realiseren als 
opvolger van het RSV.  
 
De strategische visie van het BRV behelst een aantal strategische doelstellingen: 

• Terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag 
• Transformeren vanuit maatschappelijke ambitie 
• Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 

 
En formuleert ook enkele ruimtelijke ontwikkelingsprincipes:  

• Meer doen met minder ruimte (ruimtelijk rendement verhogen, multifunctioneel ruimtegebruik en 
verweving) 

• Ontwikkelen vanuit samenhang (samenhangende steden en dorpen, samenhang vanuit energie, 
samenhangende veerkrachtige open ruimte) 

• De leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid 
• Samen aan de slag 

 

6.2.2. Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen  

De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, 
goed. Dit is de conceptnota van de uiteindelijke strategische visie. Vandaag wordt er gewerkt aan een 
voorontwerp van dit beleidsplan in combinatie met de mer-analayse. 
 
De Nota Ruimte vertrekt vanuit 4 ruimtelijke principes:  

1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;  
2. veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming;  
3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen;  
4. eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet. 

 
Zeven strategieën werden vastgelegd om de vier ruimtelijke principes in de praktijk in onze provincie  te 
kunnen vertalen:  

1. offensieve open ruimte: natuur, landbouw, water en recreatie vormen een samenhangend en 
functioneel geheel;  

2. versterkte vervoercorridors: synergie tussen de uitbouw van multimodale assen en ruimtelijke 
ontwikkeling;  

3. sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies: voorzieningen en bedrijven op multimodaal 
ontsloten locaties;  

4. levendige kernen: kwalitatieve ruimtelijke clustering van woonomgevingen; 
5. samenhangend ecologisch netwerk: onafgebroken netwerken doorheen open en bebouwde ruimte;  
6. energie-efficiëntie: een fundamentele bijdrage van het ruimtelijk beleid aan de energietransitie;  
7. van versnippering naar bundeling: de meerwaarde van het knooppuntbeleid wordt geïnvesteerd in 

de open ruimte.  
 
De vier ruimtelijke principes en de zeven strategieën vormen het algemene toetsingskader en de  
strategische visie voor de lange termijn. Op middellange termijn zorgen een set van beleidskaders  voor de 
uitvoering van die visie. De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:  

1. de ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;  
2. levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale 

verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;  
3. verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte 

te versterken en versnippering tegen te gaan. 
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6.3. Sectorale plannen 

6.3.1. Gemeentelijk mobiliteitsplan  

In 2012 werd een nieuw mobiliteitsplan (2e generatie) definitief goedgekeurd.  
De basisdoelstellingen uit het eerste plan blijven gehandhaafd, namelijk: 

- afname van het autogebruik met een focus op duurzame mobiliteit waar openbaar vervoer en fiets 
een grotere rol moeten spelen.  

- Sterke verhoging van de verkeersveiligheid 
- Verbetering van de leefbaarheid 

 
In het nieuwe plan werden 7 thema’s verbreedt en verdiept: routeplan zwaar verkeer, netwerk langzaam 
verkeer, ontsluiting en bereikbaarheid, netwerk openbaar vervoer, verkeersveiligheid en 
parkeerbeleidsplan. 
 
De concrete uitwerking van het mobiliteitsplan is onderverdeeld in verschillende werkdomeinen. Hieronder 
wordt per werkdomein aangegeven welke specifieke onderdelen van toepassing zijn voor de kern van 
Brecht: 
 
Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 

- A1: Gewenste ruimtelijke structuur: Ruimtelijke ordening heeft een directe en grote invloed op 
mobiliteit. Zo wordt de groei aan woningen alleen in centra van Brecht en Sint-Lenaarts 
gerealiseerd waar deze gekoppeld worden aan goede openbaar vervoerverbinding met Brecht-
centrum als het zwaartepunt in de lokale woonontwikkeling. Hier wordt ook de kwaliteit van de 
openbare ruimte verbeterd met een beter evenwicht tussen de verkeersfunctie van het centrum 
en de woon- en winkelfunctie.  

- A2 Strategische projecten: De strategische projecten met impact op de kern Brecht werden reeds 
gerealiseerd. Het gaat hierbij om de realisatie van de ring van Brecht en de uitbouw van station 
Noorderkempen als bovenlokaal openbaar vervoerknooppunt.  

- A3: Categorisering van wegen: De N115 werd aangeduid als secundaire weg type III wat stelt dat 
het een drager van belangrijke fiets- en openbaar vervoerverbindingen.  

 
Werkdomein B: netwerken per modus 

- B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen 
o Autoluwe kernen en autovrije gebieden: de kern van Brecht werd aangeduid als 

verblijfsgebied. De verblijfsfunctie moet sterker zijn dan de verkeersfunctie. Het doel is 
de leefbaarheid te verhogen door een kwalitatief ingericht openbaar domein en het 
terugdringen van doorgaand verkeer.  

o Trage wegen: er wordt sterk in gezet op een netwerk van trage wegen waardoor kortere 
verplaatsingen gemakkelijker te voet of met de fiets kunnen gebeuren.  

- B2: Fietsroutenetwerk: de uitbouw van een fietsroutenetwerk is belangrijk. Het boven lokaal 
functioneel fietsroutenetwerk wordt hierbij als basis genomen, aangevuld met een lokaal netwerk 

- B3: Openbaarvervoernetwerk: de uitbouw van station Noorderkempen is van belang op 
interregionale schaal en wordt dus een verzamelpunt voor treinreizigers. Een goede verbinding 
tussen het spoor en de omliggende woonkernen is noodzakelijk.  

- B4: Herinrichting van wegen: 
o Afbakening van snelheidsregimes draagt bij tot verkeersveilige en -leefbare omgeving. Zo 

wordt er geopperd het centrum van Brecht om te vormen tot zone 30. Dit kan enkel 
samen gaan met de herinrichting van de doortocht (N115).  

- B5: Verkeersveiligheidsmaatregelen: hier worden specifieke verkeersonveilige punten in Brecht 
aangegeven en een voorstel oplossing geformuleerd. Er zijn geen punten binnen het centrum van 
Brecht.  

- B6: Parkeerbeleid: Voor parkeren wordt ingezet op de afwikkeling van de parkeervraag van nieuwe 
bouwprojecten en handelsvoorzieningen op eigen domein.  

o Parkeren in de centra: er wordt kortparkeren ingevoerd en dit specifiek ter hoogte van 
Gemeenteplaats, Biest-Gasthuisstraat.  
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6.3.2. Routeplan 2030 

Routeplan 2030 is het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Antwerpen. Dit plan bepaalt de 
mobiliteitsvisie voor 32 gemeenten op middellange en lange termijn. Het plan streeft naar het behalen van 
een modal shift van 50% duurzame verplaatsingen. Bereikbaarheid en combimobiliteit staat hierbij 
centraal. 
Dit volgt eveneens uit het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid dat van kracht is sinds 22 juni 2019. Het 
decreet ondersteunt een nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen waarbij belangrijke maatschappelijke 
locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, optimaal bereikbaar gemaakt 
worden voor de reiziger. De basis zijn een gelaagde vervoersnetwerken die verknopen in ‘mobipunten’, 
vandaag gekend als ‘hoppinpunten’. Het combineren van vervoersmiddelen moet gefaciliteerd worden. 
 
Op 27 juni 2018 werd de visienota goedgekeurd. Deze beschrijft de visie en strategie voor een 
multimodale bereikbaarheid en leefbaarheid van de hele regio. Het document past bovendien binnen de 
principes van het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid. Er worden 10 ambities voor de regio benoemd.  
 
Daarnaast werd recent het ontwerp van het regionaal mobiliteitsplan goedgekeurd op de vervoerregioraad. 
Hier wordt een beleid verankerd dat zowel duurzame keuzes moet aanbieden aan de reiziger alsook deze 
keuze moet ondersteunen door onder meer verbetering van de ticketing en tariefintegratie, focus op 
mobilteitsmanagement en Mobility as a Service (MaaS). 
 
Aspecten uit het regionaal mobiliteitsaanbod van belang voor het plangebied zijn:  

- Het station Noorderkempen wordt aangeduid als knoop met een interregionale P+R-functie waar de 
overstap op de trein wordt gefaciliteerd. In het centrum van Brecht komen lokale netwerken 
samen in een lokale knoop. Vanuit deze knoop heb je toegang tot regionale structuren. Op deze 
schaal spelen de fiets en te voet de belangrijkste rol. Feederbussen geven toegang tot de 
omliggende kernen en het station.  

- Nabij het plangebied wordt het bovenlokaal fietsnetwerk versterkt met 2 bovenlokale functionele 
fietsroute met een A-net kwaliteit. Het gaat hier veelal om rechtstreekse verbindingen vanuit de 
kernen van het stedelijk woon- en werkgebied naar het stadscentrum of naar de tewerkstelling in 
het havengebied. Aan deze routes wordt een hogere kwaliteitseis opgelegd zoals bijv. het 
beperken van oponthoud van fietsers op de route en de kruisingen zodat een gemiddelde 
snelheid van 20km/uur behaald kan worden.  
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- Verder wordt een regionaal wegennet vastgelegd waarbij is geopteerd voor een kamstructuur die 
aansluit op de hoofdwegen. De ring van Brecht is een voorbeeld zo’n kamstructuur.  

  
 

6.3.3. Beleidsvisie Detailhandel Brecht-Centrum 

De beleidsvisie Detailhandel is een doorvertaling van het Vlaamse Decreet betreffende integraal 
handelsvestigingsbeleid (IHB) (22 april 2016).De visie Brecht-Centrum is een update van het voormalige 
detailhandelsplan (BRO 2008). De gemeente Brecht wenst in haar vergunningverlening rekening te 
houden met deze beleidsvisie. 
 
Het ruimtekompas van de provincie Antwerpen geeft een indicatie van de bestaande ruimtelijke  
toestand van de kern van Brecht-Centrum. 

- De kern scoort hoog op het vlak van lokale (plaatswaarde) voorzieningen (apotheek, 
voedingswinkel, postpunt,…).   

- Het aantal tewerkstellingsplaatsen en bezoekers (gebruiksintensiteit) is eerder aan de lage kant. 
- De kern kent een goede bediening met het collectief vervoer en is met de auto goed bereikbaar 

vanuit een ruimere regio (knoopwaarde).   
- De gebruiksintensiteit (som van de inwoners, tewerkstelling en bezoekers) en aantrekkingskracht  

(invloed en nabijheid van de kern) scoort relatief laag (ruimtelijke context).   
 
Detailhandel richt zich dan ook op een dagelijks aanbod. Het aanbod periodieke goederen is beperkt met 
de lokale consument als belangrijkste aantrekking.    
 
De vier decretale doelstelling zoals vastgelegd in het integraal handelsvestigingsbeleid vormen de basis 
voor de visievorming: 
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1. Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 
vermijden van ongewenste kleinhandelslinten. 

2. Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. Nabijheid en bereikbaarheid 
staat hier centraal.  

3. Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het 
versterken van kernwinkelgebieden. Er wordt gezocht naar een breed en gevarieerd 
kleinhandelsaanbod in de kern, versterkt door een goede mix, wat de aantrekkingskracht 
verhoogt. Een verweving van kleinhandel met andere functies zoals dienstverlening, recreatie, 
tewerkstelling en wonen heeft een positieve impact op het functioneren van de kleinhandel.  

4. Het bewerkstellingen van een duurzame mobiliteit. Er wordt maximaal gestreefd naar een 
multimodale personenbereikbaarheid: aanwezigheid van kooppunten van openbaar vervoer, 
fietsroutenetwerk, etc. Ook de parkeerdruk mag slechts minimaal toenemen. Er wordt gezocht 
naar combinatiebezoeken en dubbel gebruik van parkings. 

 
De gemeente kiest voor een verdere versterking van het kernwinkelgebied voor de deelgemeente Brecht-
Centrum waar een breed en gevarieerd aanbod ondersteund wordt. Er wordt gekozen voor een compact 
winkelgebied. Dit verhoogt het economisch potentieel en het is aangenamer winkelen in een dicht 
winkellint.  
 

 
Figuur: afbakening kernwinkelgebied Brecht-centrum (bron: Beleidsvisie Detailhandel 2019) 

 
 

6.3.4. Toekomstbeeld N115 – Doortocht Brecht 

De gemeente plant de herinrichting van de doortocht in het centrum van Brecht. Dankzij de aanleg van de 
omleidingsweg naar de snelweg E19 is er een lagere verkeersdruk op het centrum. Dit creëert de 
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opportuniteit om in het centrum meer ruimte te geven aan de fietser en een verkeersveiligere omgeving te 
realiseren.  
 
De gemeente onderzoekt de gewenste profilering van de doortocht. Dit is nog volop in ontwikkeling. Wel 
kan al geconcludeerd worden dat de huidige doortocht te smal is voor het gehele gewenste programma 
indien er geen wijzigingen worden doorgevoerd in de huidige voorbouwlijnen. 
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7. Conclusie van de effectenbeoordelingen 

7.1. Inleiding  

Het RUP Lange Pad voorziet een gedeeltelijke aanpassing van het RUP Brecht centrum dat op 05 april 
2012 werd goedgekeurd. In het kader van het RUP Brecht Centrum werd in het verleden een onderzoek tot 
m.e.r. uitgevoerd (OHPL0909). Hierbij oordeelde de dienst Mer dat een planMER voor RUP Brecht Centrum 
niet noodzakelijk was (zie bijlage 3). Aangezien het RUP Lange Pad een gedeeltelijke aanpassing is van 
het RUP Brecht Centrum, vormt het RUP Brecht Centrum de planologische referentiesituatie voor 
voorliggend RUP.  
 

7.2. Scopingnota  

In de scopingnota werden de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectenbeoordelingen bepaald. 
De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van de geïntegreerde 
planningsprocedure. Bij de opmaak werd rekening gehouden met de adviezen en het resultaat van de 
adviesronde en publieke consultatie over de startnota. Deze vonden plaats van 17 augustus tot en met 15 
september 2020. 
 
In de scopingnota werd het RUP Lange Pad getoetst aan de plan-MER-plicht. Het RUP voorziet een 
gedeeltelijke wijziging van het RUP Brecht Centrum en heeft een klein plangebied dat van lokaal belang is. 
Omwille van deze twee argumenten werd geconcludeerd dat het plan screeningsgerechtigd is. Deze MER-
screening werd uitgevoerd in de scopingnota.  
 
Op 24 juni 2022 bepaalde Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet worden voor het RUP Lange 
Pad (zie bijlage 4).  

 

7.3. Ruimtelijke veiligheidsrapportage 

 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of het plan een invloed heeft op de risico's en mogelijke gevolgen van een 
zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, anderzijds 
omwille van de geplande ontwikkelingen zelf. Dit wordt nagegaan met behulp van de ‘RVR-toets’, een 
internettoepassing ontwikkeld door de dienst VR. 
 
De toets geeft aan dat er zich geen Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied bevinden. Het RUP sluit 
de inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen uit. 
 
Bijgevolg moet er geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgesteld. Het plan moet niet voorgelegd 
worden aan het Team Externe Veiligheid.  
 

 

7.4. Watertoets 

 
Het plangebied bevindt zich in het Maasbekken, meer bepaald in het deelbekken van de Weerijs. De 
dichtstbijzijnde waterloop, de Gozenbeek, is een geklasseerde waterloop van categorie 2 en loopt ca. 
150m ten noordenoosten van het plangebied. Er zijn geen signaalgebieden in de buurt van het 
plangebied. 
 
Op basis van de watertoetskaarten worden volgende vaststellingen worden gemaakt: 
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• Het plangebied is gelegen in matig grondwaterstromingsgevoelig gebied (type2).  

• Het plangebied is niet overstromingsgevoelig. Ten noorden van het plangebied is een effectief 

overstromingsgevoelig gebied gekarteerd.  

• Het plangebied is infiltratiegevoelig 

• Het plangebied is niet erosiegevoelig  

• De hellingenkaart toont aan dat er 0,5-5% hellingen aanwezig zijn.  
 
 
Binnen het plangebied zijn geen waterwingebieden, noch beschermingszones van een grondwaterwinning 
van drinkwater aanwezig. Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart ligt het plangebied in een gebied met 
kwetsbaarheidsgraad Ca1 (zeer kwetsbaar/weinig kwetsbaar). De watervoerende laag is zand met een 
deklaag =< 5m bestaande uit en/of zand / klei. Volgens de drainagekaart is het plangebied niet gelegen in 
een (zeer) nat gebied, nl. drainageklasse f, g, h , …Het plangebied heeft een drainageklasse c of d (matig 
nat).  
 
 
 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie 
 
Zowel de huidige bestemming als de toekomstige bestemming voorzien de mogelijkheid in oprichting van 
bebouwing en verharde oppervlakte. Het voorliggend plan heeft tot doel om een minimaal aandeel 
verharding op te leggen ten opzichte van het huidige plan (RUP Brecht Centrum en meer ruimte te voorzien 
voor buffering en/of infiltratie in de publieke ruimte. 
Het RUP zal ten opzichte van de planologische referentiesituatie niet leiden tot aanzienlijke milieueffecten 
ten aanzien van bodem en water. 
 
 Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 
 
Rekening houdend met het feit dat er geen gevoelig bodemtype aanwezig is en de huidige 
ruimtegebruiksfuncties grotendeels behouden blijven zijn de effecten op bodem voor de uitwerking van het 
plangebied aanvaardbaar en beperkt.  
Het RUP voorziet een wijziging van de fysische bodemtoestand en het waterregime door de realisatie van 
bebouwing (mix van één- en meergezinswoningen) en verharding in het binnengebied Lange Pad.  
 
Door te voldoen aan de gewestelijke verordening met betrekking tot hergebruik, infiltratie, bufferen en 
vertraagde afvoer van hemelwater worden de effecten van de toegenomen verharding op het 
grondwatersysteem als niet significant beschouwd.   
 
 Conclusie  
 
De toegestane werken zullen uitgevoerd worden met respect voor de vigerende wetgeving. Bijgevolg kan er 
besloten worden dat de impact op de discipline bodem en water beperkt is.   
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8. Opgave van voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die 

worden opgeheven 
 
Ten gevolge van voorliggend RUP Lange Pad worden verschillende voorschriften zoals vastgelegd in het 
RUP Brecht Centrum (05 april 2012) opgeheven. De volledige voorschriften zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
Binnen het volledige plangebied van RUP Lange Pad worden volgende algemene voorschriften 
opgeheven: 

• 0.1 inplantingen van openbaar nu 

• 0.2 waterbeheer 

• 0.3 indicatieve aanduiding ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

• 0.4 Indicatieve aanduiding fiets- en voetgangersverbinding 

• 0.6 parkeren 

• 0.7 publiciteit 

• 0.8 woonkwaliteit 

• 0.9 collectieve woonvormen 

• 0.10 dakkapellen 

• 0.11 horeca langs hoofdassen 

• 0.12 materiaalgebruik 

• 0.13 wachtgevels 

• 0.14 overgangsbepalingen bestaande hoofdzakelijk vergunde constructies 
 
Het toepassingsgebied is aangeduid op onderstaande figuur: 
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Ter hoogte van bestemmingszones Art. 1, 2 en 3 en 4 in RUP Lange Pad wordt Artikel 1 ‘zone voor 
centrumfuncties’ uit RUP Brecht Centrum opgeheven. Het toepassingsgebied is aangeduid op 
onderstaande figuur: 

 
 
Ter hoogte van bestemmingszones Art. 5 in RUP Lange Pad worden artikel 1.1.2 Overdruk ‘ verplichting 
handelszaken’ en artikel 1.1.3 ‘overdruk extra stimulans handelszaken’ uit RUP Brecht Centrum 
opgeheven. Het toepassingsgebied is aangeduid op onderstaande figuur: 
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Deze laatste figuur geeft weer hoe beide plannen in elkaar passen en welke voorschriften nog van kracht 
zijn voor elk perceel in het centrum van Brecht:  
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9. Planschadevergoeding, planbatenheffing en 

gebruikerscompensatie door bestemmingswijziging 
 
Er zijn geen percelen of delen van percelen die getroffen worden door een bestemmingswijziging die kan 
leiden tot planschadevergoeding, planbatenheffing of een gebruikerscompensatie.  
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10. Bijlage 1: Bestaande ruimtelijke structuur 
 

10.1. Historiek 

In de 11de en 13de eeuw ontstonden door de sterk toenemende bevolkingsgroei nieuwe nederzettingen in 
het Kempische landschap. Deze nederzettingen groeiden later uit tot dorpen of gehuchten. In de 13de 
eeuw konden verschillende kernen geïdentificeerd worden op het grondgebied van het hedendaagse 
Brecht. Het centrum, met Gemeenteplaats, Laar en Biest, was één van deze kernen en vormt zo het 
historisch centrum van Brecht met een aantrekkingskracht vanuit de omliggende woonwijken.  
 

Op de Ferrariskaart (1777) is het landschap 
van het 18de-eeuwse Brecht af te lezen. Op 
deze kaart is de Gemeenteplaats duidelijk te 
onderscheiden, met ten noorden de Sint-
Michielskerk en omliggend enkele vrijstaande 
en gekoppelde woningen. Het huidige 
binnengebied Lange Pad is nog niet te 
onderscheiden op deze kaart. Volgens de 
Ferrariskaart was ze aan de oostelijke zijde 
afgesloten van de Gemeenteplaats door de rij 
van woningen, en aan de westelijke zijde door 
een hagenrij die het gebied scheidde van een 
akkerland. Centraal in het binnengebied 
bevonden zich enkele vrijstaande gebouwen 
en (moes)tuinen. Er loopt enkel een pad in het 
zuiden doorheen het akkerland vanaf de 
kruising Gemeenteplaats-Mudaeusstraat-
Hendrik Schoofsstraat (in hedendaagse 
straatnamen uitgedrukt) tot aan de (huidige) 
Venusstraat (N133).  
Vanaf de Atlas der Buurtwegen (1841) zijn het 
Lange Pad en alle overige trage wegen in het 
binnengebied wel opgetekend. 
 
 
Figuur: Ferrariskaart met aanduiding van het 
plangebied van voorliggend RUP in het zwart (bron: 
Geopunt) 

 

10.2. Geografische ligging 

Brecht ligt in het noorden van Vlaanderen, ten noordoosten van Antwerpen. Deze omgeving is gekenmerkt 
als een rurbaan gebied. Rurbane landschappen zijn in het algemeen ingewikkelde complexen van nieuwe 
residentiële bewoning, industrie en handelszaken met resten van het oorspronkelijke agrarische 
landschap. 
 
Brecht bestaat uit drie deelgemeenten met elke een historisch kern voornamelijk bestaande uit gesloten 
bebouwing. In de nieuwe woonwijken rond deze kernen en langs de uitwaaierende bebouwing is de open 
bebouwing het meest voorkomende bebouwingstype. Door de sterke ontwikkeling van nieuwe wijken en 
de uitbreiding van linten zijn de verschillende dorpskernen sterk naar elkaar toegegroeid waardoor ze op 
verschillende plaatsen een sterk aaneengesloten geheel vormen.  
 
In het algemeen is Brecht goed ontsloten. Zo is het gebied via de weg in de directe nabijheid van de E19. 
Het spoor ligt op zijn beurt evenwijdig met die autostrade. Door de westelijke ligging van het station vormt 
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de E19 een barrière ten opzichte van het centrum. Verder is de deelgemeente radiaal ontsloten door zes 
belangrijke invalswegen die het omliggende landschap opdelen in zes groene vingers waarvan één tot aan 
het plangebied reikt via het gemeentepark. De groene vingers worden vooral gevormd door 
landbouwgebied. De landbouwsector neemt er een zeer belangrijk deel van de ruimte in gebruik.  
 
In het bebouwde gebied van Brecht als deelgemeente overheerst functioneel veelal de woonfunctie, 
samen met de aan het wonen verwante activiteiten (handel, diensten, recreatie, kleine bedrijfjes…). 
 
De beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied gebeurt aan de hand van de 
volgende thema’s: ontsluiting, bebouwing, groen samen met handel, horeca en diensten. 
 

 
Figuur: situering van het plangebied op mesoschaal: ten noordoosten bevindt zich de oprit van de E19 en het station 
Noorderkempen. 
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10.3. Ruimtelijke analyse 

10.3.1. Bebouwing 

 
Figuur: Bebouwing plangebied microniveau 

 
De bebouwing in het plangebied valt over het algemeen als kleinschalig te omschrijven. Deze bebouwing 
bestaat uit grondgebonden woningen of handelspanden met een woning op de verdieping. Het straatbeeld 
wordt bepaald door gebouwen hoofdzakelijk bestaande uit twee bouwlagen met een zadeldak in een 
aaneengesloten bebouwingslint. Her en der komt er een meergezinswoning voor. Zij zijn steeds ingepast 
in hetzelfde gabarit als de bebouwing in de omgeving. 
 
Nabij de kerk staan er een paar gebouwen met drie bouwlagen met een hellend dak. Deze gebouwen 
vormen een kop aan de insteek naar de Gemeenteplaats. Ook aan het uiteinde van de Hofstraat staan 
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een aantal gebouwen met drie bouwlagen en een plat dak. Deze gebouwen vormen een soort “eindpunt” 
aan de Hofstraat. 
Met uitzondering van één meergezinswoning die recent is gebouwd, is de bebouwing in het binnengebied 
kleinschaliger dan deze aan de randen van het gebied. Hier staan een aantal grondgebonden woningen, 
sommige gekoppeld per twee en anderen vrijstaand, met één tot twee bouwlagen en met een plat of 
hellend dak. Ook het KLJ-gebouw centraal in het binnengebied telt één bouwlaag met een zadeldak.  
 
Verder wordt het beeld nog sterk bepaald door loodsen en garageboxen en uitlopers van de gebouwen 
aan de randen. Dit zijn voornamelijk lage volumes met een plat of licht hellend dak. In het binnengebied 
zijn er wel drie gebouwen die in het oog springen omwille van hun schaal. Het gaat over de loods bij het 
tegelbedrijf Mattheeussen in de Gasthuisstraat 14-14a,het leegstaande ateliergebouw (Biest 16) alsook de 
recente meergezinswoning langsheen het Lange Pad. 
 

10.3.2. Ontsluiting, doorwaadbaarheid en trage wegen  

 
Figuur: ontsluiting plangebied microniveau (grijs: ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer; geel: ontsluiting voor fietsers en 
voetgangers) 

 
De ontsluiting valt tweeledig te omschrijven. 
 
De rand van het plangebied grenst rechtstreeks aan het openbaar domein en wordt ook rechtstreeks naar 
het openbaar domein ontsloten. De ontsluiting gebeurt dus met name via de Gasthuisstraat, Biest en de 
Gemeenteplaats. 

- De Gasthuisstraat is een dubbelrichtingsstraat met fietssuggestiestroken op de rijweg. Over een 
bepaalde lengte zijn er aan weerszijden langsparkeerstroken en een voetpad. Naarmate men het 
kruispunt nadert met de Hofstraat vervalt de langsparkeerstrook aan één zijde en gaat deze over 
in een ruimer voetgangersgebied. 
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- De Biest heeft een gelijkaardig profiel als dat van de Gasthuisstraat. Het is een 
dubbelrichtingsstraat met fietssuggestiestroken op de rijweg. Aan de binnenzijde is er een 
langsparkeerstrook en aan weerszijden zijn er voetpaden aanwezig. 

- De Gemeenteplaats is recent heraangelegd en is ingericht naar zijn functie als plein. Het plein laat 
nog steeds tweerichtingsverkeer toe en er kan kort geparkeerd worden. Over het algemeen ligt 
de nadruk er wel op de ruimtelijke en verblijfskwaliteit. 

 
Het binnengebied wordt ontsloten via het ‘Lange Pad’, een weg met een bijzonder smal profiel. Dit is de 
enige weg die het binnengebied ontsluit voor gemotoriseerd verkeer. Het is een doodlopende straat die 
aantakt op het noordelijk deel van de Gemeenteplaats. Voor traag verkeer bestaat er nog een bijkomend 
pad dat toegang geeft tot de Gemeenteplaats. De inrichting van het Lange Pad is naar analogie met deze 
van het Gemeenteplein met kleinschalige materialen (klinkers). Het woonerfkarakter is er sterk aanwezig. 
De weg moet het binnengebied in twee richtingen ontsluiten, maar laat door haar beperkt profiel aan de 
ingangen tot het gebied geen kruisbewegingen toe. 
 
Het gebied is verder nog rijk aan doorsteken voor traag verkeer. Dit maakt dat het gebied vandaag al vrij 
toegankelijk is. Enerzijds is er het Lange Pad die een verbinding vormt van aan de Gemeenteplaats 
doorheen het binnengebied naar het gemeentepark. Anderzijds loopt er langs de muur van het 
Gemeentepark een trage weg als verbinding van de Mudaeusstraat naar de Gasthuisstraat. 
 

10.3.3. Voorzieningen: handel, horeca en diensten  

 
Figuur: Handel, horeca en diensten plangebied microniveau 

 
Handel en diensten zijn verspreid aanwezig langs de Gasthuisstraat, Biest en de Gemeenteplaats. 
Erboven wordt vaak gewoond. Horeca bevindt zich aan de Gemeenteplaats en aan de Mudaeusstraat. 
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10.3.4. Groen 

 
Figuur: Groenkaart plangebied microniveau (bron: Geopunt) 

 
Groen is eerder beperkt aanwezig binnen het plangebied. De groene aanblik van het binnengebied wordt 
deels verkregen door de tuinen en de groenzone rond het KLJ-gebouw maar in hoofdzaak door de visuele 
relatie met het gemeentepark en de grote parkbomen die over de parkmuur uit tornen. In het profiel van 
het Lange Pad is er aan het uiteinde van de weg groen ingepast in combinatie met een aantal 
parkeervakken. Het gaat over grasperkjes en een vijftal bomen. 
 
Aan de zuidzijde van het KLJ-lokaal loopt een open afwateringsgracht die het hemelwater via het park 
naar de Gozenbeek afvoert. 
 
.  



  

     

 

 

TOELICHTINGSNOTA RUP LANGE PAD 54 (63) 
 
 
 
 

10.4. Wandeling doorheen het plangebied 

  
Gasthuisstraat, t.h.v. het plangebied (zicht richting 
noorden, plangebied rechts op de foto) 
 

Zicht op plangebied, t.h.v. Gasthuisstraat 
(toekomstige ontwikkeling gepland) 
 

  
Hoek Gasthuisstraat – Biest (plangebied links op 
de foto) 
 

Parkeerboxen binnen het plangebied (zicht 
zuidoosten) 
 

  
Biest met zicht op de kerk (plangebied rechts op 
de foto) 

Gebouw in het binnengebied (zicht zuidoosten) 
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Gemeenteplaats (zicht vanuit Lessiusstraat) 
 

Gemeenteplaats 

  
Huizen met historisch karakter langsheen de 
Gemeenteplaats. 

Toegang tot binnengebied Lange Pad voor 
voetgangers en fietsers 

  
Toegang tot binnengebied Lange Pad 
 

Centrum van plangebied, Lange Pad  
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Zicht op achterkanten, huizen langsheen de 
Gemeenteplaats 

Toegang tot gemeentepark, parkmuur met links 
een ontdubbeling van de muur 

  
Terreinen van de KLJ in het plangebied Bestaande trage weg tussen Lange Pad en 

Gasthuisstraat 
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11. Bijlage 2: Grafisch plan 

12. Bijlage 3: Kaartenbundel 

13. Bijlage 3: goedkeuring ontheffing plan-MER plicht RUP Brecht 

Centrum  dd. 05/04/2012 (OHPL0909) 

14. Bijlage 4: goedkeuring ontheffing plan-MER plicht d.d. 

24/06/2022 (SCRI20074) 
 

15. Bijlage 5: Opgave van voorschriften die strijdig zijn met het RUP 

en worden opgeheven 
 

ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
• 0.1 Inplantingen van openbaar 

nut 
Het oprichten van beperkte gebouwen en infrastructuur voor 
openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de 
bestemming, maar wel rekening houdend met de 
inrichtingsvoorschriften van de desbetreffende zone. De 
inplanting mag de bestemming van de desbetreffende zone 
evenmin hinderen. Hun noodzaak moet om technische of 
maatschappelijke redenen kunnen worden aangetoond bij de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.  
 

• 0.2 Waterbeheer Voor zover ze de realisatie van de bestemming niet in het 
gedrang brengen, zijn volgende werken, handelingen en 
wijzigingen in functie van waterbeheer toegestaan op 
voorwaarde dat de technieken van natuurtechnische 
milieubouw gehanteerd worden: 

• het behoud en herstel van het waterbergend vermogen 
van beken en grachten; 

• het behoud en herstel van de structuurkenmerken en de 
waterkwaliteit van de beken en grachten; 

• het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 
wateroverlast; 

• het beveiligen van bebouwing en infrastructuren tegen 
overstromingen; 

• het behoud en herstel van de verbindingsfunctie van 
beken en grachten. 

 
Rond de waterlopen dient een bouwvrije strook van 5,00 m te 
worden gevrijwaard 
 
Het eventuele verlies aan waterberging dient binnen het 
plangebied gecompenseerd te worden. 
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• 0.3 Indicatieve aanduiding 
ontsluiting gemotoriseerd 
verkeer 

De op het grafisch plan aangeduide verbindingen zijn bestemd 
voor openbare wegenis en aanhorigheden. Alle werken, 
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
instandhouden, het heraanleggen of het vernieuwen van de 
openbare wegenis zijn toegelaten. 
 

• 0.4 Indicatieve aanduiding fiets- 
en voetgangersverbinding 

De op het grafisch plan aangeduide verbindingen moeten ten 
allen tijde voor zwakke weggebruikers toegankelijk blijven. Alle 
werken voor de aanleg en instandhouding ervan zijn toegelaten, 
met inbegrip van aanhorigheden zoals signalisatie, verlichting en 
straatmeubilair. 
 

• 0.6 Parkeren De parkeerbehoefte moet op een van de aanwezige functie 

aanvaardbare afstand opgevangen kunnen worden. 
 

• 0.7 Publiciteit Reclame moet beperkt blijven tot één paneel of gelijkaardige 
voorziening van maximum 6,00 m² per gebouw voor de aldaar 
gevestigde activiteit. 
In geval van een paneel of gelijkaardige voorziening mag dit niet 
hoger worden geplaatst dan het bijhorende gebouw.  
De inplanting van reclamepanelen mag in geen geval een 
belemmering vormen voor de zichtbaarheid en op die manier de 
verkeersveiligheid in het gedrang brengen noch de ruimtelijke 
kwaliteit noch woonkwaliteit negatief beïnvloeden.  
 

• 0.8 Woonkwaliteit Bij opsplitsen van een bestaande woning in meerdere 
wooneenheden moet minstens één wooneenheid een bruto-
vloeroppervlakte hebben van 100m².  
 
Grondgebonden woningen moeten, tenzij anders vermeld, 
achter de woning beschikken over een tuin van minimaal 10,00 
m diep. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden indien de 
bestaande vergunde toestand hiervan afwijkt of de ligging of 
perceelsconfiguratie en –afmetingen dit niet toelaten op 
voorwaarde dat een zo kwalitatief mogelijke, alternatieve bui-
tenruimte wordt voorzien. 
Elke niet-grondgebonden wooneenheid moet, tenzij anders 
vermeld, beschikken over een private buitenruimte van minimum 
6,00 m² . Als minimale afmeting voor de breedte en diepte geldt 
2,00 meter.  
 
De buitenruimte moet functioneel samenhangen met de woning. 

• 0.9 Collectieve woonvormen In de zones met artikelnummer 1, 2, 3 en 5 en 7 kunnen 
collectieve woonvormen waar een permanente zorgfunctie 
aanwezig is, vergund worden. Tevens moet voldaan worden aan 
volgende voorwaarden: 

• De parkeerbehoefte wordt het eigen perceel of percelen 

opgevangen. Per wooneenheid wordt 0,3 parkeerplaats 

voorzien 

• Het gebouw of gebouwencomplex moet functioneel een 

geheel vormen. Er is een centrale ontmoetingsruimte van 

minimum 25 m² aanwezig: deze kan ondergebracht worden 

in een bijgebouw; 

• Er wordt een private buitenruimte voorzien 
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 Hetzij individueel per wooneenheid: minimum 8,00 m² 

aansluitend bij elke wooneenheid 

 Hetzij collectief voor verschillende wooneenheden: de 

collectieve buitenruimte bestaat uit een aaneengesloten 

tuinzone met een minimale oppervlakte berekend a rato 

van 8,00m² per wooneenheid. 

 Hetzij een combinatie van beide 

• Elke permanente wooneenheid heeft een minimale 

brutovloeroppervlakte van 50,00 m². 
 

• 0.10 Dakkapellen Dakkapellen zijn, tenzij anders vermeld, toegestaan voor zover 
ze niet meer dan 1/3 van de totale gevelbreedte bedragen en ze 
op minimaal 0,50 m van de zijgevel of in geval van geslo-ten 
bebouwing op minimaal 0,50m van de zijperceelsgrens worden 
ingeplant. De maximale breedte van een dakkapel is 2,00m; 
twee dakkapellen die op hetzelfde dak worden voorzien 
bevinden zich op minimaal 1,00m van elkaar. De kroonlijst moet 
steeds visueel doorlopen. 

• 0.11 Horeca langs hoofdassen Voor percelen gelegen langs de Bethovenstraat, Gasthuisstraat, 
Biest, Vaartstraat, Lessiusstraat, Eyndovensteenweg en 
veldstraat is op de gelijkvloerse verdieping in functie van horeca 
een bouwdiepte tot op 30,00 m van de voorbouwlijn toegestaan, 
op voorwaarde dat:  

• minimaal 5,00 m ten opzichte van de achterste 

perceelsgrens bouwvrij blijft; 

• de parkeerbehoefte volledig op de eigen percelen kan 

worden aangelegd 

• minimaal 20% van het perceel is ingericht met 

groenvoorzieningen 
 

• 0.12 Materiaalgebruik De gebouwen worden uitgevoerd in duurzame materialen. 
Een kwalitatieve architectuur dient nagestreefd te worden. Alle 
zichtbaar bedoelde gevels van het bouwvolume zijn 
evenwaardig en dit zowel naar materiaalgebruik als in functie 
van representatie. Vrijblijvende delen van de 
gemeenschappelijke muren (zijgevels) zullen door de vorm en 
het volume van het op te richten gebouw een harmonisch geheel 
vormen en met een geschikt gevelmateriaal afgewerkt worden. 
 
 

• 0.13 Wachtgevels Bij nieuwbouw of herbouw mag de keuze voor de 
bebouwingstypologie er niet toe leiden dat onafgewerkte 
situaties zoals wachtgevels worden bestendigd. 
 
De vrijblijvende geveldelen worden afgewerkt door de laatst 
bouwende met een gelijkaardig gevelmateriaal gelijkwaardig en 
in harmonie met de voorgevel van de eerst bouwende. 
 
Een wachtgevel moet, indien er geen stedenbouwkundige 
aanvraag lopende is betreffende het belendend perceel, visueel 
afgewerkt worden zodat de gevel geen visueel storend element 
is in het straatbeeld. 
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• 0.14 Overgangsbepalingen 
bestaande hoofdzakelijk 
vergunde constructies 

Aan de hoofdzakelijk vergunde constructies die volledig niet of 
gedeeltelijk niet beantwoorden aan de voorschriften van het 
voorliggende RUP kunnen enkel onderhouds- en 
instandhoudingwerken en verbouwingen binnen het bestaande 
volume toegelaten worden, tenzij anders bepaald. 
 
Bij heropbouw of uitbreidingen dienen deze in overeenstemming 
te zijn met de voorschriften van dit RUP. 
 
Bestemmingswijzigingen dienen altijd (ook binnen de bestaande 
volumes) in overeenstemming te zijn met de bepalingen van dit 
RUP 

 

 
SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

ARTIKEL 1: ZONE VOOR CENTRUMFUNCTIES 

 
Categorie van gebiedsaanduiding: 1° wonen 
Het plangebied valt onder de subcategorie 1° a) ‘woongebied’: in hoofdzaak bestemd voor wonen en 
aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
 

 
ART 1: ZONE VOOR CENTRUMFUNCTIES 

 

1.1 Bestemming 
 

 

• 1.1.1 Algemeen De zone is bestemd voor centrumfuncties. 
• wonen  
• kleinhandel 
• horeca 
• openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 
• kantoren en diensten 
• socio-culturele voorzieningen 
• recreatieve voorzieningen 
• publieke groene en verharde ruimten 
 
In het hoofdgebouw, moet minstens één woongelegenheid 
worden voorzien. 
 

• 1.1.2 Overdruk ‘ verplichting 
handelszaken’ 

In de gebieden die zijn aangeduid als verplichting handelszaken 
is de gelijkvloerse verdieping van het hoofdgebouw enkel 
bestemd voor kleinhandel en horeca. 
 

• 1.1.3 ‘Overdruk extra stimulans 
handelszaken’ 

In de gebieden die zijn aangeduid als extra stimulans 
handelszaken kunnen (maar moeten geen) handelsactiviteiten 
op de gelijkvloerse verdieping voorzien worden.  
 

1.2 Inrichting en/of beheer 
 

 

• 1.2.1 Inplanting van het 
hoofdgebouw 

• De zone is bestemd voor gesloten bebouwing 
• Voor nieuwe verkavelingen in deze zone is enkel gesloten 

bebouwing toegestaan 
• Er is een vaste voorbouwlijn: de hoofdgebouwen worden op 

de grens met de zone voor openbare wegenis (zone 16) 
ingeplant. Een plaatselijk terugspringende voorbouwlijn tot 
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maximum 0,60 m kan worden toegestaan indien de 
ruimtelijke meerwaarde ervan wordt aangetoond; de 
verspringing ligt  op min. 3,00 m van de zijdelingse 
perceelsgrens. 

 
• 1.2.2 Dimensionering en 

voorkomen van het 
hoofdgebouw 
 

• Dakvorm: hellend dak, maximale helling van 45° 
• Bouwhoogte:  

o voor alle gevels die worden opgericht aan de 
Gasthuisstraat, Biest, Lessiusstraat en 
Gemeenteplaats en hoekgebouwen die binnen de 
‘verplichte stimulans handelszaken’ vallen is:  

▪ de kroonlijsthoogte minimum 7,00 m en 
maximum 8,00 m; 

▪ de nokhoogte maximum 12,50 m: 
o voor alle overige situaties is:  

▪ de kroonlijsthoogte maximaal 7,00 m tot 
op een diepte van 13,00 m vanaf de 
voorgevellijn. Hierna is de bouwhoogte 
beperkt tot 4,00 m en is een afwerking 
met plat dak verplicht. 

▪ de nokhoogte maximum 11,50 m: 
o van deze hoogten kan in geval van 

aaneengesloten bebouwing maximaal 1,00m 
worden afgeweken om aan te sluiten bij een 
bestaand vergund gebouw 

 
• Bouwdiepte:  

o in functie van wonen bedraagt de bouwdiepte op 
de gelijkvloerse verdieping minimum 8,00m en 
maximaal 17,00 m, mits het respecteren van een 
tuinzone van minimaal 10,00 m tussen de 
achtergevel en de achterste perceelsgrens; 

o de bouwdiepte op de verdiepingen is steeds 
beperkt tot 13,00 m 

o in de gebieden met verplichte en extra stimulans 
van handelszaken (overdruk) bedraagt de 
gelijkvloerse verdieping in functie van niet 
residentiële centrumfuncties maximaal 50,00 m op 
voorwaarde dat een bouwvrije strook van minimaal 
5,00 m ten opzichte van de achterste 
perceelsgrens wordt gevrijwaard. 

 
• 1.2.3 Aantal bouwlagen • Maximaal 3 bouwlagen zijn toegelaten; indien onderdaks 

onderdaks 2 kwalitatieve bouwlagen kunnen worden 
voorzien zijn maximum 4 bouwlagen toegelaten op 
voorwaarde dat de onderdakse bouwlagen maximum één 
woning bevatten 

• Bij collectieve woonvormen wordt het aantal bouwlagen niet 
beperkt op voorwaarde dat de maximale dimensionering van 
het hoofdgebouw wordt gerespecteerd 

 
• 1.2.4 

Gemeenschapsvoorzieningen 
Op percelen die grenzen aan een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen (art 17) kan voor de bouw van 
gemeenschapsvoorzieningen afgeweken worden van de 
voorschriften qua inplanting en dimensionering van het 
hoofdgebouw op voorwaarde dat de bebouwing aansluit op die 
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van de aanpalende zone en goed wordt ingepast in de 
omgeving. 
 
Volgende aspecten zullen hierbij beoordeeld worden: 
• geen hinder creëren qua lichtinval, bezonning en privacy 

naar de aanpalende percelen; 
• een materiaalgebruik dat aansluit bij dat van de aanpalende 

gebouwen of er positief mee contrasteert; 
• het project dient aan te sluiten bij de korrelgrootte van het 

omringende weefsel door de maat van de nieuwe kavels af 
te stemmen op de maat van de bestaande kavels; een 
project dat is afgestemd op de schaal van de omringende 
bebouwing; 

• het project dient aan te sluiten op de kroonlijsthoogte van 
het omringende bestaande weefsel zoals bepaald in de 
bijzondere voorschriften; 

• het project overschrijdt de ruimtelijke draagkracht niet; 
• het bestaan van een kwaliteitsvolle relatie tussen de oude 

en nieuwe architectuur en het bestaande weefsel. 
 

• 1.2.5 Bijgebouwen en 
aanhorigheden 

• Per perceel wordt één van het hoofdgebouw vrijstaand 
bijgebouw toegestaan; 

• De inplanting van bijgebouwen moet voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

o het bijgebouw moet worden ingeplant in de 
achtertuin;  

o achter de achtergevel van het hoofdgebouw wordt 
minimum 10,00 m gevrijwaard als tuin; 

o het bijgebouw kan worden ingeplant tot op 1,00 m 
van de perceelsgrens; 

o een vrijstaand bijgebouw kan in de achtertuin ook 
op of tegen de perceelsgrens worden geplaatst als 
het tegen een bestaande scheidingsmuur 
opgericht wordt en als de scheidingsmuur niet 
gewijzigd wordt; 

o mits akkoord met de aangrenzende eigenaars 
mogen vrijstaande woningbijgebouwen en –
aanhorigheden ook tegen een nieuwe, gemetste 
scheidingsmuur worden opgericht.  

• De bouwhoogte bedraagt maximum 3,00 m; 
 

• 1.2.6 Inrichting niet bebouwde 
ruimte 

• Indien er op het gelijkvloers enkel een woonfunctie aanwezig 
is, moet de niet bebouwde ruimte maximaal worden ingericht 
als tuin; beperkte verhardingen zijn enkel toegestaan in 
functie van terrassen of noodzakelijke toegangen en inritten 

• Indien er op het gelijkvloers een niet-woonfuctie aanwezig is, 
kan de niet bebouwde ruimte voor de aanleg van 
noodzakelijke parkeerruimte worden verhard; 

 
1.3 Beheer Vergunning nieuwbouw hoofdgebouw enkel na of gelijktijdig met 

vergunning van afbraak van constructies die niet 
overeenstemmen met de voorschriften 
 
 
 

 
 


