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HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DIT GEBIED 
BEREIKBAAR EN LEEFBAAR BLIJFT VOOR 

INWONERS EN BEZOEKERS? 



Voldoen onze verkavelingen nog aan de woonwensen als de bewoners er 
ouder worden?

Hoe kan de Steenweg op Antwerpen een positieve bijdrage leveren aan 
het dorpsleven?

Hoe een verkeersluw , groen centrum creëren waarbij  fietsers en 
voetgangers centraal staan?

Wat zijn de kwaliteitseisen om in de binnenstad aantrekkelijk te wonen, 
werken, winkelen?

Hoe bewaren we het karakter van de gemeente?

Breiden we uit in de dorpskernen, of verdichten we de wijken aan de 
rand?

…



Pilootproject BRV

Doelstelling: 

Een gemeenschappelijk kader uitwerken over 
kernversterking en verdichting, met een gepast 
locatiebeleid bij collectieve vervoersknopen en 
voorzieningen. 

Met dit kader willen de gemeenten ongewenste 
ontwikkelingen op andere, slecht gelegen 
gebieden tegengaan. 





De gemeenten in stadsregio Turnhout hebben de afspraak om de 
reservegebieden voor stedelijk wonen als open ruimte te 

behouden, tenzij de behoefte wordt aangetoond 
op niveau van de vier gemeenten.  

A = Beekakkers (Beerse), B = Kanaal-Oost (Beerse), C = Molenvloet (Beerse), D = Kleine ketsche Velden –
Hoeven (Vosselaar), E = Oostbrooseinde (Oud-Turnhout)
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ca. 120 ha



Vandaag: landelijke omgeving

2010



Ontwikkeling?
Bestemming van de gronden

Gewestplan jaren ’70
Grotendeels woonuitbreidingsgebied

Gewestelijk RUP 2004
Grotendeels woonreservegebied dat

op 31 december 2007 geactiveerd werd
naar stedelijk woongebied



Klassieke verkaveling?

Urban sprawl

Laatste grote uitbreiding van dit formaat => grotere ambitie + Vlaamse taakstelling + ca. 2.800 WE
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Concept Heizijdse Velden

Studie Omgeving 2002



Compacter wonen met 
kleinere buitenruimte …

… maar met ‘tuin’ van ca. 17 ha
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Mooi plan, maar ….
hoe gaan we dit realiseren?



Wat als we een RUP maken?



Wat als we een RUP maken?
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Parkzone ipv woongebied

• Grondwaarde parkzone daalt:

• Planschade zou de eigenaar kunnen vergoeden
• MAAR de grond is nog steeds in eigendom van de private 

eigenaar en niet in handen van de overheid om er parkzone 
van te maken.

=> wel woonontwikkelingen zonder park 

60 EUR/m²
woongebied

3EUR/m²
parkzone

Eigenaar:
10.000 m² krijgt een waarde van 
30.000 EUR i.p.v. 600.000 EUR

Overheid:
De stad moet ineens een kleine 
10 miljoen EUR 
planschade op tafel leggen.



Naar een nieuw model

• Te ontwikkelen gebied 
(rood): ca. 60 ha 
(hogere dichtheden dan 30 
WE/ha mogelijk)

• Te vrijwaren (groen): 
– Park Heizijdse Velden 

(groengeel): 17 ha (te 
verwerven)

– Meirgorenvallei (overig 
groen): 16 ha waarvan 
5 ha te verwervenTotale gebied (zonder de bestaande woningen): 

93 ha x min. 30 WE/ha = ca. 2.800 extra WE



Naar een nieuw model
1) Park Heizijdse Velden + 5 

ha Meirgorenvallei zou 
op termijn eigendom van 
stad moeten worden

2) Eigenaars mogen dichter 
bouwen in de te 
ontwikkelen zones, maar 
betalen relatief lage 
grondprijs

Strategie:
Meerwaarde te 
ontwikkelen gebieden 
koppelen aan te 
verwerven parkzone 
middels 
‘ontwikkelingsrechten’



67 m² park/groene vinger
22 ha te verwerven park over 3.300 WE (500 bestaand & 2.800 nieuw) = 67 m² park/WE

67 m² aan ca. 60 à 70 EUR/m² niet-uitgeruste bouwgrond = 4.000 à 5.000 EUR/WE
≈ garantie voor eigenaars dat ze prijs niet-uitgeruste bouwgrond krijgen

≈ 4.000 à 5.000 EUR is soort aandeel in het park

Stad voor bestaande woningen (ca. 500 WE)
Ontwikkelaars voor nieuwe woningen (ca. 2.800 WE)

Ontwikkelaar draagt gronden kosteloos over aan stad tussen moment 
van het verkrijgen van de vergunning & start werken openbaar domein

Recht om één WE te bouwen

Ontwikkelingsrechten = ruimte creëren
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Systeem ontwikkelingsrechten

Eigenaar Ontwikkelaar Stad Turnhout

Voor vergunningsaanvraag:
Optie onder opschortende 

voorwaarde van krijgen vergunning
Bij verkrijgen vergunning wordt 

optie gelicht

Tussen vergunning en 
start werken OD:

Kosteloze overdracht gronden
aan stad Turnhout 
voor algemeen nut

Geen ontwikkelingsrechtenbank, … cfr. studie Ruimte Vlaanderen

Indien gronden niet (alle) gronden verworven kunnen worden,
is er een mogelijkheid tot financiële compensatie: 60 EUR/m² + 20% boete

Principe in samenwerkingsovereenkomst vastgelegd voor verkavelingsaanvraag
tesamen met de andere ontwikkelingslasten (zie verder)
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De strategie is er … maar hoe zetten 
we de strategie om in de praktijk?

Bruyne Strijd fase 1 (2010)

7/8/2007: ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst
-Principe groene vingers 
vastgelegd
-Stad verwerft gronden 
wijkontsluiting van NV 
Scheepvaart

9/9/2009: optie op gronden voor 
11.096,7 m²
+ 147.702 EUR financiële 
compensatie

26/10/2010: verlijden akte
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De strategie is er … maar hoe zetten 
we de strategie om in de praktijk?

Bestaande gronden:
Stad Turnhout (2006-2011)

2006: 380 m²
2007: 575 m²
2008: 4.550 m²
2009: 9.170 m²
2010: 11.801 m²
2011: 14.661 m²
------------------------
41.137,3 m²

(512 WE x 67m²/WE = 34.304 m²
nodig)

=> Quick-win 1 (2014): realisatie stadsboerderij en de eerste fase van het park Heizijdse Velden



De strategie is er … maar hoe zetten 
we de strategie om in de praktijk?

Gebruiksovereenkomst Orion 
(2015)

2015: gebruiksovereenkomst

In 2015 worden alle gronden 
gebruikt als CSA-tuin voor de 
stadsboerderij

In het latere plan wordt dit deels 
als park ingericht en deels als 
CSA-tuin

Voorafname van de groene 
vingers

=> Quick-win 2 (2015): realisatie tweede fase van het park Heizijdse Velden



De strategie is er … maar hoe zetten 
we de strategie om in de praktijk?

Heizijde fase 1 (2018)

500 WE x 67 m²/WE = 33.500m²

26/4/2017: 
samenwerkingsovereenkomst

7/12/2018: 
verkavelingsvergunning
afgeleverd

17/12/2018: 
overdracht gronden

=> Quick-win 3 (2019): realisatie derde fase van het park Heizijdse Velden



Park Heizijdse Velden:
Van samen dromen …

Gesprek buurtwerking (april 2012)
Bezoek prettige wildernis Gent (juni 2012)
Wandelingen op terrein (zomer 2012)
Speedworkshops (juni 2012)
Bevraging gebruikers op terrein (zomer 2012)
Radio 2-dag (september 2012)
Fietstocht jeugdraad (zomer 2012)
Bevragingen op scholen (september 2012)

Participatietraject met:
-O2-consult (volwassenen)
-Kind & Samenleving (kinderen & jongeren)



Park Heizijdse Velden:
… naar een plan …

http://www.frisinhetlandschap.be/


Park Heizijdse Velden
… en gefaseerde uitvoering

Nieuwe woonontwikkeling = nieuw stuk park
Avontuurlijke inrichting: ‘spelen zoals wij vroeger speelden’



Park Heizijdse Velden:
vandaag

1

2

3

http://www.frisinhetlandschap.be/


Centraal in park: stadsboerderij

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV3-WM_Y7PAhWFiRoKHaK1AN4QjRwIBw&url=http://www.stadsboerderijturnhout.be/&psig=AFQjCNE64GUuxWtwU2F_ezRgTzCqgXDUWA&ust=1473946597158544
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMx-PD_Y7PAhVLAxoKHeF6A_cQjRwIBw&url=http://www.stadsboerderijturnhout.be/contact/&psig=AFQjCNE64GUuxWtwU2F_ezRgTzCqgXDUWA&ust=1473946597158544


Stadsboerderij Turnhout
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Andere lasten die opgelegd worden in 
de samenwerkingsovereenkomst

Nood aan fasering!
15-tal deelprojecten



Ook kleinere parkjes
Kindvriendelijke publieke ruimte

• Verder ook nog 20 m² groen per 
WE binnen woonontwikkelingen

• Onderdeel kindvriendelijke 
publieke ruimte
– Autovrije & autoluwe ruimtes



Sociale huisvesting
&

mix in woontypologieën

Betaalbaarheid
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Duurzame woningen: BEN-norm!

Beperkt energieverbruik: betaalbaarheid loopt ook door na de aankoop!
Traject Lerend Netwerk Duurzame Wijken
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Warmtenet



Naar een dakenplan

• Welke daken geschikt voor:

– Zonnepanelen

• Min. Overal een wachtbuis voorzien

• Zoektocht naar collectief zonnepanelenproject met 
burgercoöperatie

– Groendaken

– Wateropvang

– …
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Duurzame mobiliteit

Parkeernorm auto:
-Bewoners: 1 pp per WE ondergronds
(10% moet elektrisch kunnen laden 

op termijn + optie autodelen)
-Bezoekers: 0,3 pp per WE 
bovengronds zo dicht mogelijk tegen 
de toegang

Parkeernorm fiets:
-Bewoners: 2 pp per WE + 1 per extra 
slaapkamer
-Fiets in de promotie
-Bezoekers: minimaal 100 
diefstalveilige fietsnietjes in het 
openbaar domein
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Duurzame mobiliteit

Fijnmazig fietsnetwerk …

… gekoppeld aan grote autovrije kindvriendelijke ruimte!

?
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Aanpasbaar bouwen
Principe van aanpasbare KERNwoning:

→ Leefruimte, keuken, badkamer, toilet en één slaapkamer = bereikbaar en 
aanpasbaar

Draagstructuur:
→ Steunmuren maximaal in buitenste schil
→ Nutvoorzieningen maximaal in buitenste steunmuren
→ Flexibele binnenmuren

In Heizijde fase 1 zullen van de 500 WE er minimaal 300 WE aanpasbaar gebouwd worden
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Vragen?
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