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2. Inleiding 
 

 De opmaak van het Beleidsplan Ruimte Ravels verloopt in 4 fasen:  
1. Procesnota 
2. Ambitienota 
3. Discussienota 
4. Beleidsplan Ruimte 

 
De ambitienota start vanuit een grondige studie van de ruimtelijke toestand van de gemeente 
Ravels “as is”. Die foto van de actuele gemeentelijke ruimtelijke toestand wordt vervolgens 
enerzijds vergeleken met de planologische context van de gemeente, met als belangrijkste 
documenten enerzijds het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en anderzijds de 
beleidsplannen op Vlaams en provinciaal niveau.  
De elementen van het structuurplan (en andere gemeentelijke beleidsdocumenten) zullen 
worden geëvalueerd op het vlak van gerealiseerde elementen, te actualiseren thema’s, aan 
te vullen en bij te sturen visies. Daarnaast zal worden onderzocht wat de 
gevolgen/resultaten zouden zijn van het toepassen van de principes uit Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen. 
 
Om te komen tot een efficiënte vertaling van de huidige ruimtelijke toestand naar 
toekomstige ruimtelijke ambities, is een grondig onderzoek van de historische, juridische 
en planologische context noodzakelijk. Niet alle elementen van dit onderzoek zullen echter 
even relevant zijn voor de opbouw van de ambities, en dienen bijgevolg niet volledig 
opgenomen te worden in de Ambitienota.  
 
De voorliggende nota geldt dan ook als een meer uitgebreid onderzoeksrapport met 
samenvatting van alle geanalyseerde studies en documenten, dat als bijlage kan worden 
gehanteerd bij de lezing van de ambitienota, de discussienota en het uiteindelijke 
Beleidsplan Ruimte Ravels. De informatie in deze nota zal immers een belangrijke voeding 
geven om de Ambitienota te onderbouwen. 
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3. Analyse ruimtelijk beeld “Ravels vandaag” 
  

Het bestaande ruimtelijke beeld van Ravels, wordt doelgericht in de kaartenbundel die deel 
uitmaak van het voorliggende onderzoeksrapport. Daarbij wordt in hoofdzaak ingegaan op de 
bebouwingspatronen binnen de ruimte, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de 
dorpskernen Poppel, Weelde, Ravels, Eel en Weelde-Station enerzijds, en de open ruimte 
rondom de kernen anderzijds.  
 
Bij het raadplegen van het kaartmateriaal is het belangrijk om twee aspecten in het 
achterhoofd te houden:  

1. De kaarten zijn zuiver ANALYTISCH: bestaande bebouwing en grondgebruik werden 
geanalyseerd vanuit de bestaande ruimte, zonder rekening te houden met juridisch-
planologische aspecten (zoals bvb. de bestemming volgens het gewestplan), en zonder 
dat hieraan visie-elementen worden gekoppeld. Het vormt het beeld van Ravels in haar 
toestand “as is”, los van eventuele wensbeelden, knelpunten of potenties.  

2. De kaarten zijn NIET EXACT: bij het analyseren van de bestaande structuur werd al 
snel duidelijk dat heel wat elementen die op een kaart worden aangebracht voor 
interpretatie vatbaar zijn. De ruimte in Ravels is vaak zodanig versnipperd en 
ruimtelijke/functionele grenzen zijn vaag, waardoor het opnemen van elementen binnen 
een bepaalde categorie op de kaart zeker voor interpretatie vatbaar is. Wanneer 
behoort een woning tot een “woonwijk”, of wanneer beschouwen we het als een “woonlint” 
of “solitaire woning”? Wanneer hebben we te maken met een zonevreemde woning met wat 
bijgebouwen (al dan niet vanuit een vroeger agrarisch gebruik) en wanneer met een 
agrarisch bedrijf? De conclusies die uit de analysekaarten getrokken kunnen worden, 
dienen dus eerder te gaan over grotere gehelen, dan wel te worden uitvergroot tot op 
perceelsniveau. 

 
Rekening houdend met deze kanttekening, werd de bestaande ruimte zo goed mogelijk opgetekend 
in kaarten die inzoomen op de dorpskernen, en kaarten die de open ruimte rondom bekijken.  
De figuren opgenomen in de kaartenbundel in bijlage, dienen gelezen te worden als volgt:  

 Kaarten met betrekking tot de dorpskernen. Per dorpskern wordt afzonderlijk in beeld 
gebracht:  

o De voorzieningen: hierbij gaat het om kleinschalige voorzieningen, die sterk 
verweven zijn binnen met het woonweefsel van de dorpskern. Handelszaken (food 
en non-food), horeca, medische voorzieningen, sport, bedrijven, 
gemeenschapsfuncties, scholen, toeristische voorzieningen, … worden met 
verschillende kleuren op de kaart aangeduid en genummerd. De legende vermeldt 
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in detail over welk soort zaken het precies gaat. Uiteraard betreft dit een 
momentopname die zo goed mogelijk werd uitgevoerd, maar vrij snel zal 
wijzigingen in de tijd. De kaart geeft echter een goed beeld van het globale 
voorzieningenniveau binnen de kern. 

o De bebouwingsstructuur: om een inzicht te krijgen in de opbouw van de dorpskern, 
werd op deze kaarten een opdeling gemaakt tussen “dorpskern”, 
“woonwijken/woonstraten” en “woonlinten”. Het gaat om een eerder arbitraire 
opdeling vanuit een globale lezing van de ruimte, rekening houdend met 
historische ontwikkeling van het dorpsweefsel, de densiteit van het 
bebouwingsweefsel, voorzieningenniveau, bebouwingstypologieën enz. Daarbij 
kunnen uiteraard de “afbakening” van de dorpskern, alsook onderlinge grenzen 
tussen de zones in vraag gesteld worden, maar moet het duidelijk zijn dat 
opname van een gebouw binnen één of andere categorie zeker geen gevolgen dient 
te hebben naar toekomstige ontwikkelingen toe.  

o De functies met grote korrel: naast de kleinschalige voorzieningen die zich 
perfect inpassen binnen het woonweefsel, komen binnen of aan de rand van de 
dorpskernen ook functies voor die in korrelgrootte (zowel van bebouwing als 
perceel) duidelijk afwijken van de rest van het woonweefsel. De meer 
grootschalige bedrijven, handelszaken, agrarische bedrijven, gemeenschaps- en 
recreatieve voorzieningen werken vaak structuurbepalend binnen hun 
onmiddellijke of ruimere omgeving, en worden daarom afzonderlijk in kaart 
gebracht.  

o Het groen: Ademruimte binnen het dorp wordt vaak gevonden binnen groene plekken 
van diverse schaal. Per dorpskern werden de bestaande groene verblijfsplekken 
met een publiek karakter geïnventariseerd, en werden eveneens bepaalde 
tuinzones in private eigendom in kaart gebracht. Wat betreft het private groen 
wordt abstractie gemaakt van kleine onbebouwde percelen binnen de 
woonwijken/woonstraten (die vaak deel uitmaken van een verkaveling en bouwrijp 
zijn), maar wordt wel gekeken naar die percelen, die omwille van hun 
configuratie, oppervlakte en ligging een zekere kwaliteit inhouden voor de 
groenbeleving binnen het dorp.  

o Het totaalbeeld: op deze kaart worden de verschillende elementen uit de vorige 
kaarten samengebracht tot een synthesebeeld per dorpskern. 

 Kaarten met betrekking tot de open ruimte: 
o Nota: Buiten de dorpskernen werd in hoofdzaak de bebouwing binnen de open 

ruimte in kaart gebracht. Daarbij werden hier en daar ruimere kavels 
meegenomen, die een grondgebruik kennen dat nauw in relatie staat tot de 
bebouwing (bvb. de landbouwpercelen behorend tot de directe huiskavel van een 
agrarisch bedrijf). De grotere open ruimtestructuren - met de bossen, 
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natuurgebieden, watersystemen en valleien, … - werden niet meegenomen in de 
kaarten, aangezien deze reeds in detail geïnventariseerd en gedigitaliseerd 
werden op Vlaams niveau. Meer informatie hierover is beschikbaar in 
verschillende kaartlagen van Geopunt Vlaanderen (www.geopuntvlaanderen.be), 
zoals bvb. de Digitale Boswijzer Vlaanderen, de Vlaams Hydrografische Atlas, 
de Biologische Waarderingskaart enz…  

o Wonen in de open ruimte: buiten de dorpskernen (en opnieuw is hier de “grens” 
tussen dorpskern en open ruimte niet eenduidig te trekken maar vormt dit vaak 
een eerder vage overgang) worden woonlinten en clusters van woningen op de 
kaart aangeduid, alsook solitaire woningen en woonparken. In heel wat gevallen 
is het verschil tussen solitaire woningen, woningen die deel uitmaken van een 
lint en woningen die eerder geclusterd voorkomen ook voor interpretatie 
vatbaar. De kaart geeft echter wel een duidelijk beeld over de locaties en 
intensiteit van het wonen binnen de open ruimte. 

o Agrarische bebouwing: Op de kaart wordt het onderscheid gemaakt tussen 
serrebedrijven enerzijds, en andere vormen van agrarische bedrijven anderzijds. 
Deze zijn binnen Ravels zeer divers qua schaal en situeren zich binnen de 
dorpskernen, aan de randen ervan, deel uitmakend van een woonlint of 
wooncluster of solitair gelegen binnen de open ruimte.   

o Bedrijfsgebouwen en openbaar nut: Niet enkel binnen de dorpskernen, maar ook 
aan de rand ervan en binnen de open ruimte, komen bedrijven, handelszaken en 
voorzieningen van openbaar nut voor. Deze werden geïnventariseerd voor zover 
het gaat om grotere entiteiten. Kleinschalige functies als nevenfuncties bij 
het wonen en verweven binnen woonlinten, -clusters en solitaire woningen werden 
niet afzonderlijk aangeduid op de kaart. 

o Recreatieve voorzieningen: op deze kaart worden de sportgebouwen en -terreinen, 
B&B’s, horecazaken, zones met weekendverblijven en andere toeristisch-
recreatieve functies aangeduid. Ook hier gaat het om hoofdfuncties aan de rand 
van woonkernen, verweven met woonlinten en -clusters of solitair binnen de 
open ruimte. 

o Totaalbeeld: op deze kaart worden de verschillende elementen uit de vorige 
kaarten samengebracht tot een synthesebeeld van bebouwing binnen het open 
ruimtegebied van de gemeente Ravels. 

 
Alle kaarten werden gebundeld in de bijlage die inherent deel uitmaakt van voorliggend 
onderzoeksrapport. 
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4. Ravels, grensoverschrijdend bekeken 
 
Ravels is de meest noordelijk gelegen gemeente van België, gesitueerd in het uitgestrekte 
open ruimte gebied van de Noorderkempen. In beleidsvisies die worden opgebouwd op Vlaams 
en provinciaal niveau wordt Ravels hierdoor vaak als “uithoek” van Vlaanderen bekeken. 
Als er echter over de landsgrens met Nederland heen gekeken wordt, wordt al snel duidelijk 
dat Ravels zeer centraal gelegen is tussen de stedelijke polen Turnhout, Eindhoven, 
Tilburg en Breda. Het is dan ook zeer belangrijk dat in het Beleidsplan Ruimte Ravels 
sterk grensoverschrijdend wordt gedacht.  
 
Een belangrijke verbinding tussen Turnhout en Tilburg loopt via de N12 dwars doorheen 
de gemeente Ravels, en doorkruist daarbij de kernen Ravels, Weelde en Poppel. De bewoners 
van Ravels zijn sterk gericht op het regionaal stedelijk gebied Turnhout voor wat betreft 
het aanbod van scholen en voorzieningen, maar hun relatie met Tilburg, dat als 5de 
grootste stad in Nederland slechts 10km ten noorden van Ravels is gelegen, is mogelijks 
nog sterker. De nabijheid van deze belangrijke stedelijke functies, en korte afstanden 
naar winkelgebieden en voorzieningen vormen een bijzondere troef naar Ravels. 
 
Het grootste gedeelte van de gemeente grenst aan het Nederlandse grondgebied. De 
gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Reusel – De Mierden vormen 
de Nederlandse buurgemeenten. Aan Vlaamse zijde paalt de gemeente Ravels aan Arendonk, 
Oud-Turnhout en Turnhout. 
 
De ligging van Ravels centraal binnen de ruit Turnhout-Breda-Tilburg-Eindhoven biedt 
belangrijke potenties voor de gemeente op verschillende vlakken: 
 De bereikbaarheid van Ravels is optimaal wanneer het hoofdwegennetwerk bekeken wordt 

op zowel Vlaams als Nederlands niveau. De E34 Antwerpen – Eindhoven is op minder dan 
10km van Ravels gelegen en vlot bereikbaar via Turnhout. Op een 5-tal kilometer ten 
noorden van Ravels is dan weer de autosnelweg A58 Breda – Eindhoven terug te vinden. 
Deze autosnelweg takt in Breda bovendien aan de E19 naar Antwerpen. De verbinding 
tussen deze driehoek van autosnelwegen wordt gevormd door de gewestweg N12 die dwars 
doorheen de gemeente loopt. Anderzijds houdt deze situatie een bedreiging in voor 
Ravels, dat veel doorgaand vrachtverkeer op haar grondgebied te verwerken krijgt. De 
werking van de N119 zou prioritair moeten worden, waarbij de gewestweg N12 doorheen 
Ravels een louter verdelende functie naar en tussen de dorpskernen moet krijgen en 
het doorgaand vrachtverkeer kan worden geweerd.  
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 Economisch: het industriegebied in Poppel, gelegen tegen de noordelijke grens met 
Nederland, heeft door haar centrale ligging binnen de ruit en directe bereikbaarheid 
vanaf de route N12 (België)/N630 (Nederland) een optimale potentie tot ontwikkeling 
voor lokale bedrijven met een regionale uitstraling. Het toekennen van een 
bovenregionale functie aan het bedrijventerrein is echter niet gewenst. 

 Ravels heeft een belangrijke potentie inzake recreatie en toerisme, met haar ligging 
vlakbij de Efteling en Beekse Bergen (Hilvarenbeek) en het waardevolle 
openruimtegebied dat in Nederland sterk recreatief wordt benut. In Ravels zelf wordt 
deze potentie eerder onderbenut, en kan er meer ingezet worden op recreatief 
medegebruik binnen de open ruimte en de bossen. Daar waar in het verleden steeds 
gesproken werd over laag-dynamische recreatie, kan men zich de vraag stellen of er 
binnen Ravels ook geen plaats is voor hoog-dynamischere activiteiten. 

 
Vanuit Ravels wordt er reeds op regelmatige basis overleg gevoerd met de Nederlandse 
grensgemeenten. Toch merkt men dat de wettelijke beperkingen en een gebrek aan overleg 
op provinciaal niveau vaak een hinderpaal is om constructieve samenwerkingen op te 
zetten. Bij de samenwerking tussen te gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) 
is er dan weer jammer genoeg geen Nederlandse betrokkenheid. 
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Kaart: Ravels, grensoverschrijdend bekeken 
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5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ravels 
5.1. Lezing en evaluatie informatief gedeelte 

  
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Ravels werd definitief aanvaard door de 
gemeenteraad in zitting van 8 december 2008, en vervolgens goedgekeurd door de Deputatie.  
 
In het Informatief gedeelte geeft het GRS een beschrijving van de bestaande ruimtelijke 
structuur anno 2008. Belangrijk daarbij is om stil te staan bij de ruimtelijke kwaliteiten, 
knelpunten en potenties, die per deelstructuur worden beschreven. In de onderstaande tekst 
worden deze elementen uit het GRS opgelijst. 
 
Een aantal van deze elementen is in de huidige structuur nog ongewijzigd aanwezig. Andere 
dienen genuanceerd of bijgestuurd te worden. Bepaalde elementen zijn niet meer aan de orde, 
maar ook zijn er bepaalde nieuwe knelpunten of kwaliteiten bijgekomen. Een gerichte 
evaluatie van de bepalingen uit het GRS wordt dan ook weergegeven in de groene cursieve 
tekst hieronder.  
 
 

1. Bestaande structuur natuurlijke en landschappelijke structuur 
 Knelpunten en bedreigingen: 

- Sterke verstedelijkingsdruk nefast voor natuurwaarden: versnippering en 
isolatie vormen één van de belangrijkste knelpunten 

- Noordzuid gericht woonlint, gegroeid vanuit oorspronkelijke kernen, 
isoleert de grote boscomplexen ten oosten en westen van de gemeente 

- Industriegebied Wegmeerheide verkleint het boscomplex 
- Tulderheide verkleint en versnippert het boscomplex Tulderse Heide 
- Barriërevorming door N12 (Molenheide), N119 (Bels Lijntje), N118 
(Gewestbossen) 

EVALUATIE: Dit knelpunt is vandaag nog steeds aanwezig. De barrièrewerking 
van de N12 ten opzichte van oostelijk en westelijk gelegen openruimtegebieden 
is toegenomen op één plek tussen de dorpskernen Weelde en Ravels, door 
bijkomende ontwikkelingen (stallen, groot serrecomplex), en dit op een plaats 
die vroeger nog een zekere potentie had om door middel van een open 
ruimtecorridor de verbinding tussen oost en west te maken. Op overige plekken 
langs de N12 is de barrièrewerking dan weer eerder beperkt. 
Er zijn geen verdere uitbreidingen meer tot stand gebracht van harde functies 
(industrie, woongebieden, recreatie) in de open ruimte sinds de opmaak van 
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het GRS. Wel wordt de mogelijkheid onderzocht tot uitbreiding van de 
ambachtelijke zone Poppel. Een eventuele uitbreiding vraagt een 
planningsinitiatief (RUP) en zou in samenwerking met IOK tot realisatie 
gebracht kunnen worden. 

- Sterke verstedelijkingsdruk nefast voor natuurwaarden: situering van een 
aantal storende activiteiten:  

- verkavelingen zonder relatie met kern 
- zonevreemde bedrijven in open landschap 
- permanente bewoning in Tulderheyde/Tulderbos. 

EVALUATIE: dit knelpunt is ongewijzigd of zelfs versterkt aanwezig.  
De openruimtestructuur in Ravels kent veel waardevolle gebieden maar staat 
onder druk door intensieve veeteeltbedrijven, serrebedrijven, oneigenlijk 
gebruik van stallen door onvergunde zonevreemde bedrijven, paardenhouderijen 
en zonevreemde woningen. 
De permanente bewoning in Tulderheyde/Tulderbos/Leiheide wordt op dit moment 
gedoogd door een gebrek aan regelgevend en ondersteunend kader vanuit de hogere 
overheden, ondanks de pogingen die door het gemeentebestuur om tot een duurzame 
en definitieve oplossing te komen. 
- Conflicten medegebruik landbouw-natuur-recreatie:  

- grootschaligheid landbouw 
- druk op waardevolle natuurgebieden 
- hiaten in ecologisch netwerk / verdwijnen KLE’s 
- grootschalige monocultuur landbouw. 

EVALUATIE: dit spanningsveld is nog steeds aanwezig. De problematiek van 
grootschalige landbouwbedrijven en serrebedrijven in agrarisch gebied is de 
laatste jaren versterkt en vraagt een passende visie en aanpak. Decretaal 
worden vandaag heel wat mogelijkheden geboden tot onwenselijk gebruik van 
agrarisch gebied. Een duurzaam antwoord op Vlaams niveau inzake deze 
problematiek blijft vooralsnog uit. 

- Juridische knelpunten:  
- waardevolle gebieden die niet de bestemming van natuurgebied dragen 
(vb. Militair domein) 

- onderscheid tussen juridische bestemming (natuur) en eigenlijk gebruik 
(landbouw, zonevreemde sportvelden, weekendverblijven) 

   EVALUATIE: dit knelpunt is ongewijzigd aanwezig in de bestaande ruimte. 
   In de afgelopen jaren werd wel werk gemaakt van diverse RUP’s “Zonevreemde  
   Bedrijven”, waarbij het bestuur zocht naar een passend juridisch kader voor 
   behoud en beperkte ontwikkeling van niet-storende bedrijven binnen hun  
   huidige locatie. 
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- BIJKOMEND KNELPUNT: door een gebrek aan mogelijkheden voor bedrijven om zich 
te vestigen of te ontwikkelen in Ravels, maakt men vaak gebruik van oude 
landbouwzetels en worden stallingen omgevormd tot onvergunde zonevreemde 
bedrijfsruimten. Het effectief verweven van verweefbare bedrijven in 
woongebied wordt vandaag nog te weinig onderzocht. De hoge prijs van gronden 
in woongebied wordt daarbij als knelpunt aangegrepen door bedrijfsleiders, 
maar kan geen reden zonder meer zijn om bijkomende open ruimte aan te snijden 
voor bedrijvigheid.  

 
 

 Kwaliteiten en potenties: 
- Ontwikkelingskansen in Ravels liggen grensoverschrijdend en gaan ondermeer 

in de richting van natuurgerichte recreatie. 
EVALUATIE: Kansen inzake recreatie zijn er in Ravels zowel op lokaal, 
regionaal als grensoverschrijdend niveau. De positie van Ravels binnen het 
grensgebied België – Nederland kan weliswaar sterker tot uiting komen door 
een grensoverschrijdend beleid, maar ook kansen op lokaal niveau zouden beter 
benut moeten worden, en worden nu vaak bemoeilijkt door beleid vanuit de 
hogere overheden. Een genuanceerde aanpak op verschillende niveau’s biedt 
duidelijk potenties voor versterking van de eigen open ruimte en 
bosstructuur, en een toeristische ontwikkeling met focus op lokale 
verankering.  

- Openruimte beeld primeert met grote verscheidenheid aan landschappen: zeer 
besloten bosmassa’s, half-open kleinschalige agrarische landschappen tot 
grootschalige open gebieden. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is in het huidige ruimtebeeld nog steeds aanwezig. 

- Westelijk deel is onderdeel van een zeer uitgestrekt open ruimtegebied (tot 
ver over de grens met Nederland), landbouwfunctie primeert. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig, hoewel ze onder druk staat 
door instandhouding van zonevreemde functies, aanvragen voor grootschalige 
agrarische bedrijven met intensieve monocultuur, en een gebrek aan 
overkoepelend overleg over de gemeentegrenzen en landsgrens heen. Het 
openruimtegebied van Ravels zou nog kwalitatiever benut kunnen worden met 
steun vanuit de hogere overheden, zoals dit ook gebeurt in het aansluitende 
gebied in Nederland. In Nederland werkt men binnen een bestaand wettelijk 
kader bijvoorbeeld op een duurzame manier aan laagdynamische recreatieve 
initiatieven binnen de open ruimte (tramlocatie, golf, natuurpoort, horeca, 
…), terwijl in Ravels potenties rond recreatief medegebruik rondom de 
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aantrekkelijke fietsroutes, ondermeer langs de Leyloop te vaak onderbenut 
blijven door het ontbreken van een wettelijk kader.  

- Oostelijk deel: natuurgebieden liggen vervat in aaneengesloten complex dat 
een noord-zuid georiënteerde strook vormt (tot ver over de grens met 
Nederland). 
EVALUATIE: Ook deze kwaliteit staat onder druk door te weinig wettelijke 
mogelijkheden voor lokale en regionale initiatieven, en in tweede orde ook 
een eerder zwak grensoverschrijdend beleid en samenwerking.  

- Zuidelijk bosgebied (Wegmeerheide-Eindegoorheide) sluit aan bij open ruimte 
rond Turnhouts Vennengebied. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig 

- Schaars aantal dwarsrelaties (gunstig voor natuurontwikkeling). 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig. 

- Ravels heeft (zeer) waardevolle natuurcomponenten en grote hoeveelheden 
groengebieden met grote diversiteit aan vegetatietypes. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig. 

- Grensstellende elementen zorgen ervoor dat Weelde-Station tot een compacte 
kern is uitgegroeid met duidelijke rand. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig. 

- Stroomgebied van de Aa en de Leyloop sterk gespaard van bebouwing. 
EVALUATIE: deze kwaliteit geldt globaal gezien nog steeds voor de Aa, en 
eveneens voor Leyloop, met uitzondering van de omgeving Aarle, waar een 
landelijke woonkorrel de waterloop zeer dicht benadert en intensieve landbouw 
deze kwaliteit de open ruimte in zekere mate onder druk zet.  

- Bels lijntje is aantrekkelijk recreatieve fietsverbinding met Turnhout. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig. In Ravels wordt volop 
ingezet op het grensstation in kader van het Bels Lijntje 150, ondanks het 
feit dat het Bels Lijntje maar over een beperkte afstand over het grondgebied 
van Ravels loopt. 

- Ruilverkaveling nieuwe stijl heeft potenties naar landbouw, landschapsbeeld 
en recreatie doen toenemen. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is nog steeds aanwezig. 
 

De figuur op de volgende bladzijde geeft de krachtlijnen vanuit het GRS weer voor de 
natuurlijke structuur, in combinatie met een schematische weergave van gewijzigde 
elementen binnen de bestaande ruimte anno 2020. 
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2. Bestaande agrarische structuur 

 Knelpunten en bedreigingen: 
- Algemene tendensen in de landbouwsector hebben beeld van open ruimte 

veranderd: minder en grotere bedrijven met vragen rond economische 
leefbaarheid op langere termijn. Zware opgave voor betrokken 
landbouwbedrijven: ontwikkelen van alternatieven voor een meer duurzame 
landbouwontwikkeling, die tegelijkertijd economisch haalbaar is. 
EVALUATIE: deze bedreiging is nog steeds aanwezig en wellicht in het 
afgelopen decennium nog versterkt. 

- Kapitaalintensieve karakter van moderne landbouw leidt tot schaalvergroting 
en ver doorgedreven specialisatie: overlevingskansen dalen en kwetsbaarheid 
bedrijven verhoogt. 
EVALUATIE: de gemeente Ravels wordt de laatste jaren steeds sterker 
geconfronteerd met aanvragen die gericht zijn op schaalvergroting en 
specialisatie, en dit zowel in intensieve veeteeltbedrijven als 
serrebedrijven. Dit is een belangrijk gegeven voor de landbouwsector maar 
geeft extra druk op de open ruimte, te meer omdat de in onbruik geraakte 
bedrijven niet verdwijnen, maar op alternatieve manieren worden gebruikt 
(cfr.de zonevreemde basisrechten). 

- Verhoging aantallen dieren creëert een verhoogde grondbehoefte: veroorzaakt 
mogelijk conflict met andere sectoren in open ruimte. 
EVALUATIE: deze bedreiging is nog steeds aanwezig en wellicht in het 
afgelopen decennium nog versterkt. Afbraak van in onbruik geraakte 
landbouwzetels en opschorting van zonevreemd gebruik ervan dringt zich op 
mits een passend regelgevend kader, om de landbouw ook in de toekomst 
voldoende plaats te kunnen bieden binnen de open ruimte. Daarbij mag niet 
vergeten worden dat er mogelijkheden tot hergebruik zijn die mogelijks niet 
storend of hinderlijk zijn, maar ervoor zorgen dat een bijkomend ruimtebeslag 
niet nodig is. 

- Teelten onder glas nemen aan belang toe, dit in tegenspraak met de gewenste 
ontwikkeling in het provinciaal structuurplan (bakent serreteelten duidelijk 
af in andere deelruimten dan de Noorderkempen). 
EVALUATIE: de gemeente Ravels wordt de laatste jaren steeds vaker 
geconfronteerd met aanvragen voor grootschalige serrebedrijven. Dit is een 
belangrijk gegeven binnen de landbouwsector maar geeft extra druk op de open 
ruimte. 
Een bijkomende bedreiging bestaat erin dat deze complexen in de toekomst 
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omgevormd zouden mogen worden naar een opslagfunctie, hetgeen vandaag 
wettelijk mogelijk is. 

- Grote gevolgen doordat het grootste deel van gemeente afgebakend is als 
“kwetsbaar gebied water: toegelaten bemestingsnorm veel lager. 
EVALUATIE: dit knelpunt is ongewijzigd aanwezig. 

- Sterke mestproductie in Ravels. 
EVALUATIE: dit knelpunt is ongewijzigd aanwezig. 

- In agrarisch gebied vinden oneigenlijke activiteiten plaats, meestal 
zonevreemde recreatie (FC Poppel+ Ruiters Kromme Pijl, KSK Weelde, 
Sportterreinen Broekstraat). 
EVALUATIE: in de afgelopen jaren werden heel wat inspanningen verricht om 
zonevreemde recreatieve voorzieningen te herlocaliseren of een passend 
(juridisch) ontwikkelingskader te bieden. 
 

 Kwaliteiten en potenties: 
- Landbouw vrijwaart open ruimte en kan zeer belangrijke bijdrage leveren aan 

kwaliteit ervan. Behoud van landbouwactiviteiten (voornamelijk 
akkerbouwactiviteiten en kleinschalige veeteelt) versterkt het landelijke 
karakter gemeente. 
EVALUATIE: Deze kwaliteit/potentie is ongewijzigd aanwezig. 

- Ruilverkaveling “nieuwe stijl” creëert grootschalige veranderingen in 
landbouwinfrastructuur in gans de gemeente en versterken de sector op korte 
en lange termijn. 
EVALUATIE: Deze kwaliteit is ongewijzigd aanwezig 

- Recreatief medegebruik, deelname aan ecologisch beheer van open ruimte en 
meer natuurgerichte ontwikkeling kunnen positie van de landbouw in een 
landelijke omgeving versterken. 
EVALUATIE: deze potentie is vandaag nog steeds aanwezig, maar wordt nog 
steeds niet voldoende benut.  
 

De figuur op de volgende bladzijde geeft de krachtlijnen vanuit het GRS weer voor de 
agrarisch structuur, in combinatie met een schematische weergave van gewijzigde 
elementen binnen de bestaande ruimte anno 2020. 
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 3. Bestaande nederzettingsstructuur 
 Knelpunten en bedreigingen: 
- Woningen/woongebieden:  

- aanbod woningen is erg eenzijdig en speelt niet in op tendens van gezinsverdunning: 
75% bestaat uit ééngezinswoningen in open en halfopen bebouwing 
EVALUATIE: in de afgelopen jaren werden meer aanvragen voor meergezinswoningen en 
voor grondgebonden woningen op kleine kavels ingediend. Deze tendens vraagt een 
duidelijk beleidsmatig antwoord gericht op een duurzaam vergunningenbeleid. 
Anderzijds stelt men vast dat de markt in Ravels voor deze typologieën eerder 
beperkt is, en ze niet altijd even vlot verkocht worden.  
Er is nood aan een accuraat werkplan om het vergunningenbeleid rond 
meergezinswoningen aan te sturen.  

- bebouwingsdichtheid ligt zeer laag (7-9wo/ha). Verdichting in bestaande 
verkavelingen is zeer moeilijk. 
EVALUATIE: dit knelpunt blijft bestaan en vraagt om een innovatief en duurzaam 
beleid inzake. Daarnaast werden in sommige kernen, waaronder Ravels Eel en Weelde 
Station in de afgelopen jaren grote woonuitbreidingen gerealiseerd waardoor er nog 
heel wat onbebouwde kavels binnen het woongebied blijven liggen. Vooral in de 
kernen waar het voorzieningenniveau beperkt is, komt dit voor. 

- voor zowel woningen als bouwkavels ligt de verkoopsprijs in Ravels boven het Vlaams 
en provinciaal gemiddelde. Druk op woningmarkt vanuit Nederland. 
EVALUATIE: de druk op de koopmarkt van Nederland is het afgelopen decennium 
afgenomen. Deze druk is wel nog aanwezig binnen de huurmarkt, als gevolg van de 
veel hogere huurprijzen in Nederland. Ravels vormt in die zin een “toevluchtsoord” 
voor Nederlandse huurders. 

- Grote vraag naar sociale verkavelingen 
EVALUATIE: Dit knelpunt is nog steeds aanwezig. Anderzijds kenden sommige sociale 
huisvestingsinitiatieven die de afgelopen jaren werden genomen (o.a. sociale 
kavels van IOK) geen groot succes, mogelijks omdat deze inzetten op een segment 
waarvoor weinig interesse bestaat. (Jonge) kopers lijken in Ravels in hoofdzaak 
geïnteresseerd te zijn in (casco) afgewerkte ééngezinswoningen in een halfopen 
typologie. 

- Voorzieningen:  
- echte kernvorming ontbreekt door lineaire ontwikkeling van straatdorpen langsheen 
N12. 
EVALUATIE: de afgelopen jaren werd sterk ingezet op kernversterking, ondermeer 
door opmaak van het RUP Dorpskern Poppel en RUP Dorpskern Ravels. Hieraan dient 
in de komende jaren nog verder gewerkt te worden, in een realisatiegericht traject. 
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De lineaire ontwikkelingen tussen Poppel en Weelde enerzijds, en Weelde en Ravels 
anderzijds bleven de afgelopen jaren bestendigd en namen in omvang iets toe, binnen 
het juridische kader (gewestplanbestemming woonzone) 

- Dorpspleinen als aanzet tot clustering van voorzieningen komen niet voor. 
EVALUATIE: zowel in Poppel als Ravels werd ingezet op het planologisch verankeren 
van publieke ruimten in het dorpshart, en dit door opmaak van het RUP Dorpscentrum 
Poppel en RUP Dorpscentrum Ravels.  

- NIEUW KNELPUNT: het woningpatrimonium binnen de gemeente is doorgaans sterk 
verouderd.  

- NIEUW KNELPUNT: er is nood naar bijkomende voorzieningen en handelsfuncties in de 
dorpen. Er dient onderzocht te worden in welke mate de dorpskernen voldoende 
kritische massa hebben om meer handelszaken aan te trekken.  

- NIEUW KNELPUNT: het ontbreekt aan juridische mogelijkheden om samenwerking af te 
dwingen. Nog te vaak zijn de planmatige intenties goed, maar lopen groepsprojecten 
nadien spaak in de ontwikkelingsfase, waarbij men toch kiest voor individuele 
projecten of renovatie en men weigert samen te werken aan één groter project.  

- Beeld:  
- Onafgewerkte bebouwde randen verstoren visuele relatie met achterliggende open 

ruimte 
EVALUATIE: dit knelpunt is vandaag nog steeds aanwezig. Ook grootschalige stallen 
aan de rand van of binnen de open ruimte zorgen voor visuele hinder. 

- Woonweefsel met diffuus karakter door linten die vanuit kern vertrekken en 
verkavelingen in zwakke relatie met kern  
EVALUATIE: er werd de afgelopen jaren reeds ingezet op kernversterking. Het huidige 
ruimtelijke beeld met linten en decentrale woonwijken komt voort uit de juridische 
toestand (gewestplanbestemming) en is ongewijzigd als knelpunt aanwezig. 

- Vervaging van overgang op de N12 van ene kern naar andere door lintbebouwing. 
EVALUATIE: Dit knelpunt is sinds de opmaak van het GRS nog versterkt, op basis van 
de juridische toestand (gewestplanbestemming) en enkele grootschalige 
ontwikkelingen (uitbreiding serrecomplex, stallen, …) tussen Ravels en Weelde.  

- Groene karakter van Ravels is in de kernen nauwelijks merkbaar. Geen aandacht voor 
karakteristieke open ruimte bij dorpsuitbreiding. 
EVALUATIE: Dit knelpunt is nog steeds aanwezig, hoewel er bij de 
dorpskernversterking in Ravels en Poppel reeds werd ingezet op het inbrengen van 
groen tot in het dorpshart. Deze tendens dient zeker verder gezet te worden.  

- Huidige inrichting N12 creëert breuk in de kernen. 
EVALUATIE: De huidige verkeersdruk op de N12 zorgt ervoor dat dit knelpunt aanwezig 
blijft. Het gaat echter niet zozeer om regionaal doorgaand verkeer, maar wel om 
eerder lokaal verkeer binnen de gemeente (tussen Ravels, Weelde en Poppel). Door 
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opmaak van het RUP Dorpskern Poppel en het RUP Dorpskern Ravels probeert men de 
barrièrewerking van de N12 door de dorpskernen te doorbreken, en zet men volop in 
op kernversterking over de as heen.  
Idealiter worden in de drie dorpskernen conflictvrije overgangen voorzien voor 
zachte weggebruikers. Het is belangrijk dat de wegbeheerder (Vlaamse overheid voor 
de gewestwegen) hierin passende initiatieven neemt. 
 
 

 Kwaliteiten en potenties 
- Woningen/woongebieden:  

- Verhoging kwaliteit bestaande verkavelingen door betere aansluiting bij kern en 
open ruimte en meer publiek groen. 
EVALUATIE: deze potentie blijft ongewijzigd aanwezig. In recent vergunde 
verkavelingen werd sterk ingezet op deze potentie, met als doel het groen echt tot 
in het dorpshart te laten doordringen en een publieke belevingswaarde te creëren. 

- Opentrekken en toegankelijk maken van een aantal centraal gelegen binnengebieden 
biedt mogelijkheid om nieuwe woningen te voorzien nabij kern. 
EVALUATIE: deze potentie blijft aanwezig en werd hier en daar in de afgelopen 
jaren reeds benut.  

- Elke deelgemeente heeft op het gewestplan nog beperkte mogelijkheden voor nieuwe 
woningbouw in/nabij de kern. 
EVALUATIE: Voor elk van de kernen dient de potentie voor verdichting en 
ontwikkeling in kaart gebracht te worden, en gekoppeld te worden aan een passend 
beleid. De gemeente wil daarbij de focus leggen op kwalitatief wonen hetgeen niet 
noodzakelijk “kleiner wonen” hoeft te zijn. 
De ontwikkelingsmogelijkheden in de kern van Ravels zijn beperkt tot 1 
woonuitbreidingsgebied; de overige woonzone zijn zo goed als volledig ingevuld.  
In Weelde werd recent een grootschalig woonproject vergund binnen 
woonuitbreidingsgebied. Verder zijn alle woonzones in deze kern eveneens 
ontwikkeld.  
In Poppel zijn er nog ontwikkelingsmogelijkheden in het woonuitbreidingsgebied aan 
de noordzijde van de kern. Dit gebied is echter vrij excentrisch gelegen ten 
opzichte van het voorzieningenapparaat. Er doen zich bovendien heel wat 
verdichtingsvragen voor aan de oostzijde van de N12. Hiermee dient op passende 
wijze omgegaan te worden.  
Het woningaanbod in Weelde Station, de omgeving Kampdijk in Ravels, en in mindere 
mate ook in Ravels Eel, werd in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Hierdoor zijn 
er vandaag nog heel wat onbebouwde kavels gelegen binnen de woonzone 
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- Voorzieningen:  
- op lokaal niveau voldoende uitgebouwd  
- in Weelde publieksgerichte voorzieningen geconcentreerd in omgeving gemeentehuis. 
EVALUATIE: De voorzieningen zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende 
kernen. De vraag naar bijkomende voorzieningen leeft binnen de gemeente. Er zit 
nog een aantal bijkomende voorzieningen in de pijnlijn, zoals een gemeentezaal in 
dorpskern Poppel en mogelijkheden die geboden worden door het RUP “Weelde Depot”. 
Het oude gemeentehuis van Ravels werd gesloopt ten behoeve van een woonzorgsite. 
 

- Beeld:  
- versterken aanwezige natuurlijk elementen kan voor groen karakter zorgen 
EVALUATIE: deze potentie is nog steeds aanwezig. Er dient ingezet te worden op de 
dooradering van het groen tot in de dorpskernen, en dit door het vergroenen van 
de straten enerzijds en het inbrengen van kwalitatief en belevingsvol (publiek) 
groen binnen de woonomgeving.  

- Sint-Michiel in Weelde is waardevol dorpsbeeld  
EVALUATIE: de potentie van deze omgeving is tot vandaag sterk onderbenut gebleven. 
Op deze plek kan zowel ingezet worden op kernversterking van Weelde, als op het 
inbrengen van recreatieve elementen, zoals dit ook gebeurt in Nederlandse dorpen 
in de buurt (Hilvarenbeek, Reusel – De Mierden). Bijkomende handelspanden zijn 
hier niet gewenst, maar er is wel potentie aanwezig voor beperkte horecagelegenheid 
gekoppeld aan de fietsroutes. 

- N12/kanaal zijn structuurdragers met hoge potentiële ruimtelijke kwaliteiten. 
EVALUATIE: Deze potentie blijft aanwezig.  
Wat betreft het kanaal Dessel – Turnhout – Schoten wenst de gemeente in te zetten 
op een versterking van de toeristisch-recreatieve troeven, met het jaagpad aan 
zuidelijke zijde en mogelijkheden voor recreatief medegebruik en ondersteunende 
functies (bvb. horeca-zaak, vandaag zonevreemd) 
Het Kaderplan met ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal zou op initiatief van 
de provincie opnieuw worden geactiveerd. Hierbij zal een visie ontwikkeld worden 
voor het bedrijventerrein dat ingesloten tussen natuurgebieden is gelegen, voor 
de relatie van het woongebied Ravels met het water en voor enkele onbenutte 
percelen in industriegebied.  

 
De figuur op de volgende bladzijde geeft de krachtlijnen vanuit het GRS weer voor de 
nederzettingsstructuur, in combinatie met een schematische weergave van gewijzigde 
elementen binnen de bestaande ruimte anno 2020. 
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 4. Bestaande economische structuur 
 Knelpunten en bedreigingen: 

- Bestaande industrieterreinen zijn grotendeels, maar onvoldoende efficiënt, 
opgevuld. Weinig mogelijkheden vanuit oogpunt ondernemer gezien uitbreiding 
van bedrijfsterreinen niet vanzelfsprekend is. 
EVALUATIE: dit knelpunt blijft ongewijzigd aanwezig, ondanks de realisatie 
van twee bijkomende bedrijventerreinen, waarvan het terrein aan 
Nijverheidsstraat quasi onmiddellijk was uitverkocht en de uitbreidingszone 
in Poppel door middel van een RUP tot stand gebracht zal worden, maar er 
vandaag reeds voorakkoorden zijn voor verkoop van loten.  

- Grootste deel van bedrijvigheid situeert zich in het lint van de N12 of op 
de verbinding Ravels/Ravels-Eel: zwaar verkeer belast doortochten in 
verschillende deelkernen. 
EVALUATIE: er zijn vandaag nog steeds heel wat lokale bedrijven gevestigd 
langs de verbindingsstraten N12 en Ravels/Eel. Deze zijn gedeeltelijk zone-
eigen gelegen, gedeeltelijk opgenomen in diverse RUP’s Zonevreemde 
Bedrijven, en gedeeltelijk zonevreemd. De belasting van de doortochten met 
zwaar verkeer afkomstig van deze bedrijvigheid is zeker aanwezig, maar moet 
toch genuanceerd worden.  

- Bedrijventerrein Nijverheidsstraat kan niet uitbreiden vanwege het 
Vogelrichtlijngebied. 
EVALUATIE: Inmiddels werd een RUP opgesteld dat de uitbreiding voorziet. 

- Bedrijventerrein van Poppel ligt geïsoleerd in het noorden van de gemeente 
bij de Nederlandse grens (Tilburgse Weg). 
EVALUATIE: De “geïsoleerde ligging” dient genuanceerd te worden wanneer men 
over de landsgrens met Nederland heen kijkt. Het bedrijventerrein van Poppel 
is optimaal ontsloten en op korte afstand van Breda en Tilburg gelegen. 

- Kanaal kent slechts een beperkte economische functie door geringe 
transportcapaciteit: opvoeren van tonnenmaat zou drastische 
infrastructuurwerken vereisen, dit is niet gewenst binnen het RSV. Conflicten 
tussen economische activiteiten en streektoerisme langsheen het kanaal. 
Recent bijgekomen bedrijven langs kanaal zijn nauwelijks afgestemd op 
transport via het water. 
EVALUATIE: Het is wenselijk om in te zetten op een versterking van de 
toeristisch-recreatieve troeven (kansen tot ontwikkeling van een “fietsstop” 
met horecagelegenheid) van het kanaal, dit in passend evenwicht met de 
bestaande industriële (KMO) activiteiten, die in de toekomst zelfs wat 
intensiever gebruikt kunnen worden. De zuidzijde van het kanaal kent nog 
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steeds de gewestplanbestemming, agrarisch gebied, hoewel dit al lange tijd 
niet meer in overeenstemming is met het effectieve grondgebruik. 
Het Kaderplan met ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal zou op 
initiatief van de provincie opnieuw worden geactiveerd. Hierbij zal een visie 
ontwikkeld worden voor het bedrijventerrein dat ingesloten tussen 
natuurgebieden is gelegen, voor de relatie van het woongebied Ravels met het 
water en voor enkele onbenutte percelen in industriegebied.  

- Bedrijventerreinen aan het kanaal zijn vaak weinig geïntegreerd in het 
landschap, combinatie met recreatieve voorzieningen is over het algemeen 
slecht uitgewerkt. 
EVALUATIE: dit knelpunt blijft ongewijzigd aanwezig 

 
 Potenties en kwaliteiten: 

- Kanaal kan vrachtverkeer gedeeltelijk vervangen door watertransport mits 
behoorlijk onderhoud kanaal. 
EVALUATIE: Het Kaderplan met ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal zou 
op initiatief van de provincie opnieuw worden geactiveerd. Hierbij zal een 
visie ontwikkeld worden voor het bedrijventerrein dat ingesloten tussen 
natuurgebieden is gelegen, voor de relatie van het woongebied Ravels met het 
water en voor enkele onbenutte percelen in industriegebied.  

- Industrieterreinen in Weelde-Station (Nijverheidsstraat) en langs kanaal 
hebben nog beperkte mogelijkheden voor vestiging nieuwe bedrijven. 
EVALUATIE: het bedrijventerrein aan Nijverheidsstraat is vandaag grotendeels 
ingevuld. Binnen het industriegebied aan het kanaal zijn inderdaad nog een 
aantal onbenutte percelen.  

- BIJKOMEND KNELPUNT: door een gebrek aan mogelijkheden voor bedrijven om zich 
te vestigen of te ontwikkelen in Ravels, maakt men vaak gebruik van oude 
landbouwzetels en worden stallingen omgevormd tot opslag en onvergunde 
zonevreemde bedrijfsruimten.  

- BIJKOMEND KNELPUNT: er zijn weinig tot geen juridische instrumenten om 
onderbenutte bedrijfsterreinen te activeren of medegebruik af te dwingen.  

- BIJKOMEND KNELPUNT: een trend tot omvorming van bedrijfsgebouwen tot kleine 
“KMO-units” zorgt ervoor dat kleine bedrijven die op zich niet storend zijn 
voor het woongebied zich geclusterd gaan vestigen op bedrijfsterreinen, 
terwijl deze terreinen juist beter benut zouden kunnen worden voor grotere, 
meer hinderlijke bedrijven. 
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De figuur op de volgende bladzijde geeft de krachtlijnen vanuit het GRS weer voor de 
economische structuur, in combinatie met een schematische weergave van gewijzigde 
elementen binnen de bestaande ruimte anno 2020. 
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 5. Bestaande recreatieve structuur 
 Knelpunten en bedreigingen: 
- Landsgrens is hinderpaal voor goed functioneren van “Taxandria”. Daarnaast is imago 

een zwak punt. Het systeem komt niet over als een samenhangend geheel. 
EVALUATIE: het Taxandria-project is al heel wat jaren niet meer actief. Inhoudelijk 
klopt de visie van Taxandria nog steeds, maar er werd geen gevolg/uitvoering aan 
gegeven. 

- Onvoldoende toeristisch-recreatieve ondersteuning (bvb horecagelegenheden) ondanks 
uitbouw fiets- en wandelroutes. 
EVALUATIE: de toeristisch-recreatieve functies (fietscafé, horeca, B&B, 
hoevetoerisme) die zich in het openruimtegebied hebben ontwikkeld, zijn vaak 
zonevreemd en hebben onvoldoende rechtszekerheid. De uitbouw hiervan op een passende 
wijze binnen de open ruimte vormt een potentie. 

- Illegale weekendverblijven met permanente bewoning zijn vormen van zonevreemd 
gebruik (Tulderheyde, Tulderbos, Leyheide). 
EVALUATIE: dit knelpunt is ongewijzigd gebleven. Vandaag worden quasi alle 
weekendverblijven in Tulderbos en Leyheide permanent bewoond. Het gaat om onvergunde 
toestanden die in het verleden steeds werden gedoogd. Het domein Tulderheyde is 
louter in gebruik voor toerisme  maar dit gebied is enkel toegankelijk voor 
weekendverblijvers en heeft geen openbaar karakter. 

- Ontoegankelijke groengebieden (bv. vliegveld NAVO). 
EVALUATIE: Dit knelpunt is ongewijzigd gebleven. 

- BIJKOMEND AANDACHTSPUNT: de voetbalterreinen van Poppel en van Weelde zijn op grote 
afstand gelegen van de dorpskern. 

- BIJKOMEND AANDACHTSPUNT: het speelbos Baetenheide met sportvelden is erg afgelegen 
en heeft geen enkele binding met de dorpskernen. 
 

 Potenties en kwaliteiten: 
- Landelijk gebied genereert mogelijkheden in het toeristisch-recreatief aanbod. 

EVALUATIE: deze potentie is vandaag nog steeds aanwezig, maar tot hiertoe nooit 
volwaardig benut. Er wordt in de gemeente Ravels te weinig ingezet op toeristisch-
recreatief medegebruik van het openruimtegebied, onder andere omdat de regelgeving 
geen innovatieve oplossingen toelaat en bepaalde wenselijke ontwikkelingen 
tegenhoudt.  

- Ontwikkelingskansen voor “Taxandria” gaan in de richting van natuurgerichte 
recreatie (bijzondere natuurwaarden, potenties voor herstel/ontwikkeling, 
hoogstaande landschappelijke beeldwaarde,…) 
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EVALUATIE: het Taxandria-project is al heel wat jaren niet meer actief. Inhoudelijk 
klopt de visie van Taxandria nog steeds, maar er werd geen gevolg/uitvoering aan 
gegeven. 

- De ruilverkaveling nieuwe stijl omschrijft toerisme en recreatie als medegebruiker 
van het landelijk gebied. 
EVALUATIE: deze kwaliteit/potentie is tot vandaag niet echt aanwezig. 

- Toerisme en recreatie (bv. hoevetoerisme) als ondersteuning van de lokale 
plattelandsontwikkeling. 
EVALUATIE: deze kwaliteit/potentie is tot vandaag niet sterk aanwezig. 

- Fietsroutes langsheen kanaal kunnen nieuwe recreatieve ontwikkelingen aantrekken 
(Ravels als schakel binnen regionaal systeem). 
EVALUATIE: deze potentie is vandaag nog aanwezig en wordt ondermeer door het 
Kaderplan opnieuw in de aandacht gebracht.  

- Bosgebied Wegmeerheide-Vliegveld biedt kansen voor ontwikkeling van een recreatieve 
voorzieningenpool bij eventuele recreatieve nabestemming van het vliegveld. 
EVALUATIE: deze potentie is vandaag ongewijzigd aanwezig 

- Het Bels Lijntje is een hoogwaardige recreatieve fietsverbinding met Turnhout. 
EVALUATIE: deze potentie is vandaag ongewijzigd aanwezig. Het Bels Lijntje wordt 
vandaag in hoofdzaak gevaloriseerd in Nederland, maar leeft iets minder binnen 
Ravels. Daarentegen wenst de gemeente sterk in te zetten op de toeristische route 
vanuit Hilvarenbeek tot Poppel. Deze is reeds gerealiseerd in Nederland maar dient 
nog doorgetrokken te worden via Beekseweg tot in het dorpshart van Poppel.  

- Evenwichtige verdeling van sportinfrastructuur in verschillende deelkernen. 
EVALUATIE: deze kwaliteit is vandaag nog steeds aanwezig. 

- BIJKOMENDE POTENTIE: het kerkhof van Ravels wordt op termijn ontruimd en kan een 
passende bestemming/gebruik krijgen met meerwaarde voor de dorpskern. 

- BIJKOMENDE POTENTIE: culturele activiteiten en voorzieningen kunnen nog 
evenwichtiger verdeeld worden over de verschillende dorpskernen. 

- BIJKOMENDE POTENTIE: het domein van het slotklooster heeft een hoogwaardige 
beeldkwaliteit binnen de gemeente, en vormt een potentie naar gebruik en beleving 
in de toekomst. 

- BIJKOMENDE POTENTIE: het RUP “Weelde Depot” biedt specifieke kansen voor versterking 
van voorzieningen en recreatieve mogelijkheden binnen het dorp. 

 
De figuur op de volgende bladzijde geeft de krachtlijnen vanuit het GRS weer voor de 
recreatieve structuur, in combinatie met een schematische weergave van gewijzigde 
elementen binnen de bestaande ruimte anno 2020. 
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 6. Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 
 Knelpunten en bedreigingen: 
- Weginfrastructuur is onduidelijk 
- N12 enige acceptabele verbinding tussen Turnhout en Tilburg (verkeersdruk 

overschrijdt draagkracht van de gemeente). 
- Verschillende problemen i.v.m. N12: barrièrevorming, onveilige schoolomgevingen, 

functievervaging kernen, bruuske overgang snelheidsregimes onvoldoende ruimtelijk 
ondersteund (werkelijke snelheden liggen te hoog), slechte zichtbaarheid kruispunten 
en sterke autogerichte weginrichting veroorzaken zware kruispunten. 

- Sterke verlinting N12 zorgt voor beperkte zichtrelaties met achterliggende open 
ruimte. 

- Hoofdwegen niet veilig voor zwakke weggebruiker. 
- Hoge snelheden en zwaar vrachtverkeer op hoofdwegen tasten leefbaarheid van kernen 

aan en zorgen voor problemen met verkeersveiligheid. 
- Geen sluitend fietsnetwerk. 
- Kanaal verliest betekenis als vervoerweg. 
- Geleidelijke verlinting landelijke wegen zetten grotere druk op weginfrastructuur. 
- Geen eenduidig georganiseerde parkeerplaatsen voor zwaar verkeer. Dit zorgt voor 

conflicten met zwakke weggebruiken en bij winkels. 
 

 Kwaliteiten en potenties: 
- N12 kortste route tussen Turnhout en Tilburg. 
- N12 is de ruggengraat voor Ravels, zorgt voor oriëntatie en herkenbaarheid en maakt 

de ruimte leesbaar. Daarnaast biedt de N12 potenties voor toekomstige ontwikkelingen 
in deelkernen. 

- Een aantal beeldbepalende elementen langs N12 geven sequenties aan: burg over kanaal 
markeert toegang Ravels, open ruimtecorridor tussen Ravels en Weelde, gedeelten met 
bomenrijen langs weerskanten, de Schrieken en het bosgebied Molenheide dat 
noordelijke grens met Nederland aangeeft. 

- Aanleg doortochten kan leefbaarheid/veiligheid kernen vergroten. 
- De drie belangrijkste kernen hebben onderling een sterke verkeersrelatie. 
- Netwerk van fietspaden in open ruimte biedt volwaardig alternatief voor functionele 

fietsroutes langs hoofdwegen. 
 
EVALUATIE GLOBAAL: hiervoor wordt verwezen naar het Mobiliteitsplan Ravels, dat 
recent in herziening werd gesteld en verderop in deze onderzoeksnota wordt besproken. 
In het mobiliteitsplan wordt ondermeer de mogelijke verbinding op regionaal niveau 
via de N119 als prioriteit beschreven, zeker sinds de ringweg rond Baarle is 
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aangelegd. Ook komt naar voren dat er reeds zwaar is geïnvesteerd en er nog diverse 
initiatien lopen, zowel op N119 als N12, in verhoging van de leefbaarheid van de 
dorpskernen en inperking van het zwaar verkeer op deze wegen. Als potentie komt 
bovendien naar voor dat het Jaagpad naast recreatief fietsverkeer ook als fiets-o-
strade kan worden gebruikt in functie van woon-werkverkeer. 
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 Tot slot wordt in het informatief gedeelte een synthese opgenomen waarin de verschillende 
deelstructuren en deelsystemen tot één geheel worden samengebracht, met een bepaalde 
ruimtelijke structuur en een landschappelijk beeld.  
 
De bestaande structuur van Ravels wordt bepaald door: 

 Het rurale karakter van Ravels blijft dominant en wordt bepaald door elementen van 
de natuurlijke en agrarische structuur: 
- De waterscheidingsdam doorsnijdt de gemeente in het zuiden en bepaalt de noord-

zuid oriëntatie van de waterlopen: Aa en Leyloop zijn de voornaamste beeklopen. 
- Een grootschalig landbouwgebied in het westelijk deel afgewisseld met groene 

fragmenten. 
- Een centrale open landbouwgebied overeenkomend met de oudst ontgonnen gedeelten 

die door de verschillende dorpskernen loopt. 
- Een beboste gordel in de oostelijke helft o.a. Gewestbossen met half-open 

agrarische gebieden. 
 Ravels werd stelselmatig verstedelijkt: een aantal elementen verraden de invloed 

van de verstedelijking: Inwijking leidt tot verkavelingen die weinig met de kern 
samenhangen, vestiging van industriële activiteiten en aanleg van 
bedrijventerreinen, verhoging van het voorzieningenniveau, verspreide lintbebouwing 
verzwakte de band met de open ruimte… 
- De kernen van Ravels, Weelde en Poppel langs de N12. 
- De deelkernen Ravels-Eel, Weelde Sint-Michiel en Weelde Station. 
- De gehuchten Aarle, Maarle, Heesdijk en Hulsel. 
- Industrieterreinen “Kanaaldijk” en “Nijverheidsstraat”. 
- Recreatieve verblijfsgebieden Camping Tulderheyde, Tulderbos en Leyheide. 

 Infrastructurele ingrepen van regionaal niveau zijn mede structurele dragers in 
Ravels: 
- Het kanaal met kleiputten. 
- De spoorlijn met het Bels Lijntje als relict. 
- N12. 
- Het NAVO-vliegveld 

 
Als knelpunten en problemen van de bestaande ruimtelijke structuur wordt gesteld: 

 De toenemende intensifiëring van de landbouw leidde tot de aantasting van de 
natuurwaarden. 

 De landbouw staat onder druk. 
 Versnippering van de open ruimte door uitdijende bebouwing. 
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 De bebouwingsdichtheid in Ravels ligt laag. 
 Het verkeer is teveel gericht op automobiliteit. 
 Het archeologisch erfgoed staat onder druk. 

 
Kwaliteiten en potenties van de bestaande ruimtelijke structuur zijn: 

 Uitgestrekte landbouwgebieden fungeren als beheerder van de open ruimte. 
 Aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden. 
 De veelzijdigheid van de open ruimte is beeldbepalend voor de gemeente. 
 Het groene karakter van Ravels … een onderlegger voor de kernen. 
 De kernen en de verspreide bebouwing bieden kansen om nieuwe ruimtelijke concepten 

toe te passen met betrekking tot verdichting, inbreiding en openheid. 
 Bestaande evenwicht uitgebouwde deelkernen. 
 De N12 vormt de ruggengraat binnen de gemeente. 
 Het lineair, groen verbindend karakter van het kanaal Dessel-Schoten. 
 Archeologie als erfgoedelement. 
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5.2. Lezing en evaluatie richtinggevend gedeelte 
  

In het Richtinggevend gedeelte wordt in het GRS een visie opgebouwd over de gewenste 
ruimtelijke structuur in de toekomst. In de afgelopen jaren werden er echter niet veel 
elementen uit het richtinggevend gedeelte tot realisatie gebracht. Het GRS Ravels heeft 
zich in die zin niet echt een dynamisch en werkbaar instrument voor de gemeente getoond.  
Voor opmaak van het Beleidsplan Ruimte Ravels zal dan ook in zekere mate abstractie gemaakt 
worden van de bepalingen uit het Richtinggevende en Bindende gedeelte, maar zal met een 
goede kennis van het actuele ruimtelijke beeld ingezet worden op een duurzame strategische 
visie en duidelijke operationele acties, waarmee de gemeente in de komende jaren effectief 
aan de slag kan gaan.  
 
Samenvattend zijn daarbij volgende elementen (hoofdlijnen) van belang:  

 Uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Ravels: 
- Het vrijwaren van het buitengebied voor de structuurbepalende functies. 
- Het streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 
- Afstemmen van het ruimtelijk beleid op het fysisch systeem. 
- Zorgzaam omgaan met het archeologisch erfgoed. 

 Concepten als basis voor de ruimtelijke structuur: 
- Rustig grensgebied als groen hart tussen de Brabantse steden en Turnhout: 

o Versterken van een samenhangend en grensoverschrijdend netwerk van 
structuurbepalende elementen van de open ruimte. 

o Behoud van de sterke agrarische structuur als beheerder van de open ruimte. 
o Landelijk wonen in de open ruimte van de Noorderkempen. 
o Lijnvormige elementen zorgen voor samenhang. 
o Het rustig grensgebied blijft onbeperkt toegankelijk. 

- Ravels, een dynamische gemeente: 
o Attractiviteit in de deelkernen door kernversterking. 
o Economische dynamiek door bundeling in en afbakening van gebieden voor de 

bedrijvigheid. 
o Een levensvatbare landbouw. 

- Infrastructuren als dragers in de gemeente: 
o Ritmiek langs de N12. 
o Natuurgerichte recreatie met het kanaal als regionale drager. 
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De gewenste ruimtelijke structuur wordt in het structuurplan samengevat als volgt 
(letterlijk overname): 
“Het versterken van de eigenheid van het landschap in afwisselende open en gesloten delen 
en ingepast in het groter geheel van de Kempen, vormt het uitgangspunt en de onderlegger 
voor de globale ruimtelijke ontwikkeling. De valleien van de Aa en de Leyloop zijn 
structuurbepalend voor de natuurlijk structuur en de hele open ruimte die als meest markante 
ruimtelijk kenmerk van de hele gemeente naar voor komt. Daarnaast is binnen die open ruimte 
ook de landbouwfunctie structuurbepalend, de landbouwontwikkeling wordt gesitueerd in deze 
bredere landschappelijke context en er optimaal in geïntegreerd. 
 
Specifieke aandacht voor kleine landschapselementen bij elk inrichtingsproject en 
bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de publieke ruimte, kan Ravels verder doen 
uitgroeien als groene gemeente. Ook in de bebouwde omgeving en de industriezone kan dat 
groene karakter worden doorgetrokken.  
 
Afgebakende en goed uitgebouwde kernen, met een concentratie van voorzieningen en 
kleinhandel en met interne voetgangers- en fietsverbindingen, geven nieuwe 
ontwikkelingskansen aan de kernen. 
 
Verdichting van wonen in de kern, aanvulling van wonen in de omliggende verkavelingen (met 
extra aandacht voor verbetering van de woonomgeving) en beperken van nieuwe woningbouw in 
verder afgelegen delen van de gemeente (open ruimte, bosgebieden), zorgen voor een sterkere 
samenhang, een efficiënter gebruik van de voorzieningen, minder mobiliteitsproblemen en 
een betere vrijwaring van de open ruimte en het groene karakter van de gemeente. 
 
Een sterke bundeling van economische activiteiten op de bestaande industrieterreinen vormt 
het kernidee. Verdichting, optimalere benutting en een globale inrichting kunnen leiden 
tot versterking van de uitstraling. Vernieuwing van de industriezone Kanaaldijk vertrekt 
van duidelijke ontwerpprincipes (kwaliteit architectuur, uitbouw buffer). 
 
De N12 fungeert als structurerende as in de verkeersstructuur. Deze weg maakt de verbinding 
tussen de verschillende deelkernen en is de drager van het openbaar vervoer tussen Turnhout 
en Tilburg. De nieuwe beeldwaarde van deze as moet verschillen binnen en buiten de kern: 
in de kernen geldt de inrichting van een doortocht, buiten de kern dient meer groen 
aangebracht te worden langs de weg. 
 
Een aantal recreatieve steunpunten vormen de vertrekbasis voor een netwerk van groene 
bewegwijzerde en beveiligde fietsroutes, als verbindingen naar en in de open ruimte. Nieuwe 
sport- en recreatie-infrastructuur sluit hier op aan: in de open ruimte primeert een zacht 
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recreatief karakter (wandelen en fietsen, paardrijden e.d. zonder harde infrastructuur), 
in combinatie met landschappelijke warden het open, agrarisch gebied. Hier sluiten 
verbindingen aan op het toeristisch-recreatief netwerk van het kanaal.” 
 
De kaart “gewenste ruimtelijke structuur” geeft een beeld van de toekomstvisie, zoals 
opgenomen in de richtinggevende en bindende bepalingen van het GRS Ravels.  
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5.3. Lezing en evaluatie bindende bepalingen 
  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bindende bepalingen zoals opgenomen in het 
GRS Ravels, alsook een inzicht welke van deze bepalingen tot uitvoering werden gebracht. 
 
Acties vanuit bindende bepalingen Evaluatie 
Onderzoek, inventarisatie en opmaak RUP zonevreemde 
woningen 

Niet uitgevoerd 

Opmaken RUP afbakening appartementen Werkplan meergezinswoningen 
RUP Uitbreiding Industriegebied Nijverheidsstraat Uitgevoerd 
RUP Uitbreiding Zone Tilburgseweg Uitgevoerd, RUP in fase 

definitieve vaststelling 
RUP Zone Grens In opstartfase 
RUP Uitbreiding ambachtelijke zone Klein Ravels Studie afgerond 
RUP Zonevreemde Bedrijven Gedeeltelijk uitgevoerd in 

diverse fases 
RUP Zonevreemde recreatie Uitgevoerd in verschillende 

deel-RUP’s 
RUP Trier – Tilburgseweg (recreatieterreinen Poppel) Vervangen door RUP Steenweg 

Baarle 
RUP Brouwerij  Uitgevoerd 
RUP Het Speeksel Niet uitgevoerd 
Onderzoek recreatieve recreatiepool Steenweg Baarle RUP opgemaakt 
RUP Kanaaldijk 2 (Natuurgebied naar openbaar nut) Niet uitgevoerd 
Ontwikkeling aangepaste ontwikkelingsprincipes 
industrieterreinen (verdichting) 

Niet uitgevoerd 

Grensoverschrijdende natuurontwikkeling Niet uitgevoerd 
Recreatief netwerk kanaal Dessel - Schoten Kaderplan werd opnieuw 

geactiveerd 
Gemeente Ravels maakt deel uit van Waterschap Mark en Aa  
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6. Mobiliteitsplan Ravels 
 
 
 
 
 

 
In 2019 werd door studiebureau Triedée in opdracht van de 
gemeente Ravels het gemeentelijk mobiliteitsplan 
opgemaakt. Dit plan vormt de basis voor het gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid. Enerzijds geeft het de krachtlijnen 
voor toekomstig beleid weer, anderzijds worden concrete 
acties opgenomen voor de komende jaren. Het 
mobiliteitsplan vormt een kader voor samenwerking met 
andere actoren. Veel acties die in het mobiliteitsplan 
staan, hebben direct te maken met andere beleidsterreinen 
zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, sport, 
ouderenzorg of onderwijs. Vandaar dat in het Beleidsplan 
Ruimte Ravels de visie van het mobiliteitsplan als kader 
zal aangehouden worden voor de verkeersinfrastructuur, en 
duurzame mobiliteit een inherent onderdeel zal uitmaken 
van de ruimtelijke visie. 
 
 
 
In het informatief gedeelte van het Mobiliteitsplan 
worden de volgende knelpunten, kansen en bedreigingen 
m.b.t. de lokale mobiliteitstoestand naar voren gebracht: 
 
 Knelpunten: 

 De wegenstructuur is onduidelijk waarbij geen 
herkenbare profilering is gekoppeld aan de 
hiërarchie. 

 Er is doorgaand zwaar verkeer op de N12 op 
gemeentelijk niveau. 

 N12 behoort tot het netwerk voor uitzonderlijk 
transport. Dit levert problemen op naar 
inrichtingsmogelijkheden van de doortocht in Poppel. 

 Enkele woongebieden zijn niet of nauwelijks 
ontsloten door openbaar vervoer: Vlasrietje 
(Ravels), Bosven (Weelde Station) en Leyheide en 
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Tulderbos (permanent bewoonde weekendzones in 
Poppel). 

 Het fietsnetwerk is niet sluitend doordat schakels 
ontbreken in het bovenlokaal functioneel netwerk en 
het lokaal netwerk niet coherent is.  

 Het parkeren van vrachtwagens zorgt voor problemen 
om het vlak van verblijfskwaliteit en 
verkeersveiligheid verspreid over de gemeente. 
 

 Kansen: 
 Er is een regionale aanpak op het vlak van mobiliteit 

(mobiliteitsstudie Noorderkempen). 
 Er werd al een regionaal vrachtroutenetwerk 

uitgetekend, maar dit heeft juridisch nog geen 
kader. 

 De fietsverbinding naar Turnhout-Station via het 
jaagpad naar het kanaal biedt kansen om echt 
functioneel te zijn. 

 Met verschillende projecten op stapel, begint het 
bovenlokaal fietsroutenetwerk stilaan vorm te 
krijgen. 

 
 Bedreigingen:  

 Het rekeningrijden kan een verschuiving van het 
vrachtwagenverkeer naar het onderliggende wegen 
netwerk teweeg brengen. 
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In het richtinggevende gedeelte worden 
operationele doelstellingen geformuleerd. Om 
deze doelstellingen te realiseren moet een breed 
pakket van maatregelen worden genomen. Deze 
maatregelen worden opgedeeld in verschillende 
werkdomeinen: 

 Werkdomein A: relatie mobiliteit met 
ruimtelijke ordening 

 Werkdomein B: verschillende netwerken van 
de verschillende modi 

 Werkdomein C: ondersteunende maatregelen 
 
In het kader van het Beleidsplan Ruimte Ravels 
zijn in hoofdzaak de maatregelen rond het 
werkdomein A van belang. Deze worden in 
onderstaande tekst besproken en verduidelijkt in 
de figuur hiernaast. Op de volgende bladzijde 
worden ook de figuren van werkdomein B opgenomen, 
zonder hier verder te diep op in te gaan. Meer 
informatie hierover kan verkregen worden in het 
mobiliteitsplan zelf. 
 
Binnen het werkdomein A worden de 
mobiliteitseffecten van ruimtelijke 
ontwikkelingen geduid. De belangrijkste 
streefdoelen met een effect op mobiliteit zijn: 

 Open houden van de agrarische en 
bosgebieden rondom de kernen van Ravels 
(Ravels, Weelde en Poppel) en concentreren 
van nieuwe bebouwing in de kernen van 
Ravels. 

 Lokalisering van eventuele nieuwe 
bedrijven in de kern van Ravels of bij de 
bestaande bedrijven. 

 Categorisering van de wegen. 
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Onderstaande teksten citeren het Mobiliteitsplan: 
 
 “1. Concentreren van de nieuwe bebouwing in de kernen 
van Ravels  
Dit houdt het ingaan tegen verlinting of verdere 
spreiding van de bebouwing in waarbij het landschap 
van op de wegen zichtbaar en beleefbaar blijft. De 
woningbehoeftenstudie en het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan leveren motivatie om de woningen te 
concentreren in het centrum. Met betrekking tot de 
mobiliteit is het concentreren van wonen in de kernen 
een zeer positief gegeven. Er is meer mogelijkheid 
tot gebruik van fiets of openbaar vervoer dan buiten 
de kernen. 
Door de gemeente werd een plan opgemaakt in het kader 
van de bouw van meergezinswoningen. Dit plan zal door 
de gemeente gebruikt worden als richtlijn bij 
bouwaanvragen. 
Ravels is in het provinciaal structuurplan 
geselecteerd als een hoofddorp type 2 waar een lokaal 
bedrijventerrein aan kan worden gekoppeld. 
 
2.Lokaliseren van lokale bedrijventerreinen en 
landbouwbedrijven 
Om de open ruimte te vrijwaren zullen bedrijven 
gebundeld worden in de bestaande bedrijventerreinen 
die op een kwaliteitsvolle wijze landschappelijk 
geïntegreerd dienen te worden. Het is verder van 
belang dat de lokale bedrijventerreinen worden 
afgestemd op de plaatselijke behoefte van Ravels. Ook 
al getracht worden om nieuwe landbouwbedrijven zoveel 
mogelijk te situeren langs volledig uitgeruste wegen. 
Zonevreemde bedrijven die in hun voortbestaan 
bedreigd worden vanwege het verkregen juridisch 
statuut dienen ondersteund te worden in de zoektocht 
naar realistische oplossingen. De zonevreemde 
bedrijven, niet gelegen in natuur- of bosgebieden, 
zullen zone-eigen gemaakt worden met een deel van 
extra voorziene industriegronden. 

 
 

De gemeente gaat uit van 8ha bijkomende 
bedrijventerreinen (Klein Ravels: 2ha – 
Nijverheidsstraat Weelde: 4ha – Goirleweg: 
2ha). 
 
3.Ruimtelijk project en invloed op 
bereikbaarheid 
In de Verkenningsnota werden de Ruimtelijk 
Uitvoeringsplannen (RUP’s) en 
verkavelingsplannen getoetst op het vlak van 
mobiliteitseffecten. 
De meeste plannen bleken een beperkte invloed 
te hebben en ze kaderden nagenoeg allen in de 
verdichtingsprincipes die de gemeente 
nastreeft. Ook het RUP “Uitbreiding 
ambachtelijke zone Poppel” bleek volgens de 
MER-screening geen aanleiding tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de 
opmaak van een plan-MER is niet nodig.” 
 
 
 
 
 
 
In het beleidsdomein B worden de netwerken per 
modus bekeken. De volgende kaarten zijn 
hierbij relevant als achtergrondinformatie 
voor het Beleidsplan Ruimte Ravels:  
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7. Woonbehoeftestudie Ravels 
 Door de provincie Antwerpen werd een woningprogrammatie opgemaakt voor de periode 2007-

2020. In eerste instantie werd per gemeente een indeling opgemaakt van de diverse 
woongebieden. Voor Ravels resulteerde dit in:  

- Kern Ravels: hoofddorp 
- Kernen Weelde en Poppel: woonkernen 
- Kernen Eel en Weelde Station: kern in het buitengebied 
- Omgeving Aarleheide: perifere residentiële wijk 
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Vervolgens werden de onbebouwde kavels geïnventariseerd. Onderstaande kaart geeft het beeld 
voor de gemeente Ravels:  
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De woningbehoefte voor Ravels als een gemeente in het buitengebied, op basis van de 
provinciale woningbehoeftestudie resulteert in een nieuw woonbehoeftecijfer van 810 voor 
de periode 2007-2022.  
 

 
 
Ten opzichte van de woningbehoeefte werden de cijfers van het gecorrigeerd potentieel 
aanbod geplaatst:  

 

 

 
 
Op basis van de goedgekeurde RUP’s en projecten die na 2007 werden uitgevoerd, werd het 
potentieel aanbod teruggebracht tot een realistisch aanbod, zoals weergegeven in de 
onderstaande tabel. 
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Door het in relatie brengen van deze cijfers komt de provincie tot de volgende conclusie 
voor Ravels: 
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8. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
8.1. Lezing  

 De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. Deze visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties 
op lange termijn, met name de strategische doelstellingen.  
De strategische visie vervangt het Witboek dat reeds in 2016 werd goedgekeurd.  De 
strategische visie biedt een basis voor regeringsbeslissingen maar heeft niet het statuut 
van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan.  
 
De Vlaamse strategische visie gaat uit van een drietal strategische doelstellingen en vier 
ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. 
 
De strategische doelstellingen vormen het perspectief voor de toekomst en schetsen het 
beeld naar welk Vlaanderen we evolueren. Men wil inzetten  op een evenwichtige ontwikkeling 
om de mensenmaat in de ruimte te koesteren, de veerkracht in de ruimte te verhogen en de 
metropolitane allure te versterken. Vlaanderen blijft zo een innovatieve regio van 
wereldformaat waar mensen zich thuis voelen en elkaar ontmoeten. De volgende strategische 
doelstellingen worden hiertoe geformuleerd: 
 

1. terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag: sinds de start van de industriële 
revolutie hebben we hier in Vlaanderen heel wat ruimte in beslag genomen voor nieuwe 
woongelegenheden, werkplekken, voorzieningen en infrastructuren. Het ruimtelijk 
beleid staat voor de uitdaging om een omkeer te realiseren. Het verhogen van het 
ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag  moet aantrekkelijker worden t.o.v. 
ruimtelijk uitbreiden. Dit vraagt snellere procedures, eenvoudigere wetgeving en 
betere instrumenten ten aanzien van de bebouwde ruimte, evenals een meer restrictief 
en ontmoedigend optreden ten aanzien van ontwikkelingen in de niet-ingenomen ruimte. 

2. Transformeren van de maatschappelijke ambitie: ruimtelijke ontwikkeling moet 
bijdragen tot de realisatie van maatschappelijke ambities. Technologische en sociale 
innovaties worden ingezet om ruimtelijke doelstelling mee te realiseren. De Vlaamse 
Regering geeft in haar Visie 2050 aan dat dit dient te gebeuren via 5 pijlers 

 Vlaanderen is in 2050 sterk ingebed in de Europese stedelijk-economische ruimte 
en energienetwerken zodat het internationaal concurrentieel blijft.  

 De ruimte biedt in 2050 een palet van leefomgevingen in sterke steden en dorpen 
zodat iedereen goed kan leven. 
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 Vlaanderen heeft in 2050 meer woon- en werkplekken nabij collectieve 
vervoersknopen of fietsinfrastructuur en concentraties van voorzieningen, zodat 
mensen hun dagdagelijkse verplaatsing kunnen organiseren. 

 Vlaanderen heeft in 2050 een robuuste open ruimte om voedselproductie en 
biodiversiteit een zekere toekomst te bieden. 

 De ruimte heeft in 2050 een fijnmazig netwerk van groenblauwe aders dwars 
doorheen de open en onbebouwde ruimte, zodat de ruimte klimaatbestendig en meer 
leefbaar is. 

3. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking: belangrijke 
maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen zoals regionale woonmarkten, pendel- en 
mobiliteitsstromen, verhuisbewegingen van bedrijven of groenblauwe netwerken hebben 
een lokale dimensie en vragen een samenhangende benadering in ruimtelijke 
programma’s. Daarom dient ingezet te worden op geïntegreerde gebiedsontwikkeling, 
die de kwaliteiten van de Vlaamse ruimte beter bewaren. 

 
Daarnaast formuleert de strategische visie een aantal ruimtelijke ontwikkelingsprincipes, 
die de basis vormen om ruimtevragen een duurzame plaats te geven, en ruimtelijke keuzes te 
kunnen motiveren op basis van een set van principes die evenwichtig en in onderling verband 
met mekaar staan. De volgende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes worden naar voren 
geschoven: 

1. Meer doen met minder ruimte:  
 Ruimtelijk rendement verhogen, door het huidige ruimtebeslag beter te gebruiken 

en bijkomend ruimtebeslag stelselmatig te verminderen.  
 Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving door een robuuste en veerkrachtige 

open ruimte en het bundelen en verweven van functies binnen het ruimtebeslag. 
2. Ontwikkelen vanuit samenhang: 

 Samenhangende steden en dorpen voor evenwichtige ontwikkeling van 
woongelegenheden, werkplekken en voorzieningen gekoppeld aan collectieve 
vervoersstromen, voor fietsinfrastructuur en bestaande concentraties van 
voorzieningen. Hieronder hoort het ontwikkelen op huidige en toekomstige 
knooppunten van collectieve vervoersstromen en fietsinfrastructuur, alsook op 
basis van het bestaande voorzieningenniveau. 

 Samenhang vanuit energie met het ruimtelijke beleid dat de transitie naar 
hernieuwbare energie faciliteert. De ruimte organiseren en gebruiken op een 
energie- en warmte-efficiënte manier, energie- en warmte-uitwisseling 
ruimtelijk organiseren en de transitie naar hernieuwbare energiebronnen met 
bundeling van energie-infrastructuur zijn hierbij van belang. 
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 Samenhangende veerkrachtige (open) ruimte: ruimte voor landbouw, natuur en 
water in een samenhangend en functioneel geheel, fijnmazige groenblauwe 
dooradering, veerkrachtige inrichting die voedselproductie, biodiversiteit, 
bodeminfiltratie en regenwaterberging garandeert, winning van water en 
delfstoffen.  

3. De leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid 
 Het woningbestand dient aangepast te worden aan de veranderende demografische 

samenstelling als gevolg van migratie, vergrijzing en gezinsverdunning. Ook de 
vraag naar inkomensgerelateerd wonen blijft belangrijk. Vooral in de regio’s 
met een landelijk karakter is gezinsverdunning een bijzonder aandachtspunt 
omdat hier een kwalitatieve mis-match tussen aanbod (vrijstaande woningen en 
villa’s) en vraag (kleinere woningen en appartementen) ontstaat. Er komen 
steeds meer nieuwe samengestelde gezinnen, wat flexibele woonvormen en 
voorschriften vraagt. De woningmarkt dient hier beter op in te spelen. 
(Bemerking vanuit de gemeente) Dit kan gebeuren door denser wonen met kleinere 
tuinzonen, maar net zo goed met grotere woongelegenheden m t collectieve groene 
ruimten. 

 Gezonde en inclusieve ruimte ontwikkelen: groen binnen de bebouwde ruimte 
draagt bij tot een gezonde woonomgeving en het milderen van negatieve effecten. 
Groene ruimte bieden ook kansen voor ontspanning, ruimte voor spelende 
kinderen, wandelende groot(ouders),… . Buurten dienen inclusief ingericht te 
worden zodat iedereen ze kan gebruiken en participeren in de samenleving. De 
zachte weggebruiker heeft prioriteit bij de inrichting van wijken en 
dorpskernen. 

 Publieke ruimte en landschap: de ontwikkeling van dorpen en wijken gebeurt op 
maat van haar bewoners. Het uitgangspunt is het behoud en de versterking van 
de ruimtelijke diversiteit en de herkenbaarheid van de meeste waardevolle 
landschappen. Er dient permanent ingezet te worden op verbetering van de 
kwaliteit van de leefomgeving. Projecten dienen de belevingswaarde, 
gebruikswaarde en toekomstwaarde van de ruimte te versterken. 

4. Samen aan de slag: ruimtelijke ontwikkeling is het resultaat van samenwerken tussen 
de diverse overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers, die 
allen hun verantwoordelijkheid hebben in het zorgvuldig toepassen van de ruimtelijke 
ontwikkelingsprincipes. De klemtoon wordt hierbij gelegd op het transformeren en 
vernieuwen van de ruimte om maatschappelijke behoeften een plaats te geven. 

 
De strategische doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes worden vervolgens 
toegepast op Vlaanderen. Daarbij is duidelijk dat Vlaanderen geen uniforme ontwikkeling 
kent en de karakteristieken van verschillende delen van Vlaanderen zeer divers zijn. 
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Bepaalde beleidsopgaven zullen van toepassing zijn op gebieden van een eerder landelijk 
karakter; andere dan weer op gebieden met een zeer stedelijk karakter. Ruimtelijk rendement 
dient dan ook op maat ontwikkeld te worden. Daarbij vormen knooppunten en ruimten met een 
voldoende voorzieningenniveau de plekken bij uitstek om ontwikkelingskansen te genereren.  
 
Er zijn 4 soorten locaties te onderscheiden: 

1. locaties met hoge knooppuntwaarden en hoog voorzieningenniveau 
2. locaties met hoge knooppuntwaarden en beperkt voorzieningenniveau 
3. locaties met hoog voorzieningenniveau en beperkte knooppuntwaarde 
4. locaties met beperkte knooppuntwaarde en beperkt voorzieningenniveau 

 
De structurering en invulling van het vervoerssysteem dient op hiërarchische wijze te 
gebeuren, met een uitdrukkelijke keuze voor andere modi dan de auto.  
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Om de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes daadwerkelijk in praktijk te brengen, wordt er 
ingezet op “ruimtelijke werven” op Vlaams niveau. Deze projecten omschrijven de grote 
veranderingsopgaven waar het Vlaamse ruimtelijke beleid zich sterk voor zal maken. 
 
Vlaamse ruimtelijke projecten zijn onder meer: 
 

1. De ontwikkeling van internationale toegangspoorten voor personen. 
2. De ontwikkeling van internationale logistieke knooppunten. 
3. De ontwikkeling van internationale verbindingen (TEN) en het garanderen van de 

internationale vervoersstromen. 
4. De ontwikkeling van metropolitane hefboomplekken, inclusief investeringen in 

publieke voorzieningen. 
5. De ontwikkeling van regionale logistieke knopen. 
6. De ontwikkeling van grootschalige (gemengde) woonprogramma’s, inclusief 

investeringen in publieke voorzieningen 
7. De ontwikkeling van grootschalige projecten voor hernieuwbare energie. 
8. De begeleiding en ontwikkeling van grote investeringen voor economische activiteit. 
9. Het behoud en versterken van landbouwgebieden. 
10. De ontwikkeling van robuuste natuur-en bosgebieden: de speciale beschermingszones 

en het VEN. 
11. De vrijwaring van overstromingsgevoelige rivier-en beekvalleien. 
12. De planning van delfstoffenontginning, urban mining en diepe geothermie. 

 
Daarnaast wordt een bovenlokale gebiedsgerichte ontwikkeling naar voren geschoven, om een 
concreet antwoord te bieden op dagdagelijkse ruimtelijke vraagstukken. In de 
gebiedsgerichte werking kunnen overheden en andere belanghebbenden hun projecten afstemmen 
voor bv. de ontwikkeling van nieuwe woongelegenheden, werkplekken, voorzieningen, 
infrastructuur, recreatie, landbouw, natuur en bos. 
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Voor de lokale besturen wenst Vlaanderen de rol op te nemen van ondersteunende, inspirerende 
en faciliterende partner. Daarnaast blijft het de rol van de Vlaamse overheid om het juiste 
regelgevend en instrumenteel karakter te scheppen waarbinnen lokale besturen doelmatig 
kunnen werken en toch maatwerk mogelijk blijft. 
 
De rol van de lokale besturen wordt in het visiedocument als volgt beschreven (letterlijke 
overname): 
 
“De lokale besturen formuleren in hun beleidsplannen (boven)lokale uitdagingen die zij 
wensen aan te gaan en ruimtelijke werven die zij wensen te realiseren. De realisatie van 
groenblauwe aders, de toekomst van historisch gegroeide bedrijven, concrete keuzes en 
uitvoering in functie van het detailhandelsvestigingsbeleid, kleinhandel en het tegengaan 
van leegstand, het bevorderen van de leefbaarheid van (landelijke) kernen zijn voorbeelden 
van lokale ruimtelijke werven. 
 
De lokale besturen krijgen, rekening houdend met de noodwendigheid en beschikbare 
plancapaciteit, voldoende vrijheidsgraden om in het beleidsplan een eigen ruimtelijke 
agenda te formuleren. De lokale ruimtelijke werven bieden een aanvulling op en invulling 
van de Vlaamse ruimtelijke werven. Hierbij is er ook marge voor alternatieven of 
verantwoorde afwijking, mits motivering vanuit de plaatselijke ruimtelijke situaties, 
kwaliteiten en identiteit. 
 
Het lokaal bestuur bepaalt in partnerschap de uitdagingen die het zelf wenst aan te pakken. 
Vlaanderen verwacht dat een lokaal bestuur vanuit het motiveringsbeginsel zoals vastgelegd 
in het systeem van de beleidsplanning in haar planningsproces tot interbestuurlijke 
werkafspraken tracht te komen. Vlaanderen kan uitzonderlijk gebruik maken van haar 
mogelijkheid tot voorbehoud op onderdelen van beleidsplannen indien het van mening is dat 
de beleidsintenties van het betrokken lokaal bestuur conflicteren met de Vlaamse 
beleidsdoelstellingen. 
 
Het lokaal ruimtelijk beleidsplan zal analoog aan het BRV zijn opgebouwd uit een 
strategische visie en een set operationele beleidskaders. Het is niet de bedoeling een 
vast format te volgen. De visie kan bijvoorbeeld beknopt blijven en zich vooral wijden aan 
beleidskaders die zich inpassen in het beleid dat uitgetekend is in haar ruimtelijk 
beleidsplan. En een gemeente kan eveneens beslissen om vooral bovenlokaal te investeren in 
geïntegreerde gebiedswerking, waardoor het beleidsplan weinig eigen lokale elementen bevat, 
maar zich vooral inschakelt in een bovenlokaal afgesproken visie en programma.”  
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8.2. Gevolgen voor Ravels 
  

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen doet geen specifieke 
gebiedsgerichte uitspraken, maar geeft wel belangrijke doelstellingen en 
ontwikkelingsperspectieven mee voor landelijke gebieden. Concreet gaat het om:  

- De ontwikkeling van dorpen in landelijke gebieden vraagt kleinschalige 
rendementsverhoging die erop gericht is op ruimtelijke uitbreiding te vermijden. 
Primair wordt ingezet op de transformatie van het bestaand ruimtebeslag om een 
kwalitatief en divers aanbod te kunnen aanbieden (kleine gezinnen, senioren woningen, 
samenhuizen). 

- In landelijke woonlinten en verspreide bebouwing is rendementsverhoging geen optie 
en moeten kansen worden benut om ruimtebeslag weg te nemen indien dit vanuit sociaal 
en financieel oogpunt een haalbare kaart is. 

- Er liggen kansen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied via innovatieve 
functiecombinaties die elkaar in stand houden. Gemengde kernen zorgen er voor dat 
mensen opnieuw samenleven. Innovatieve woonvormen zoals co-housing dragen bij tot 
een hoger rendement. 

- Gebieden met een eerder landelijk karakter beschikken vaak over andere collectieve 
vervoerssystemen en over fietsinfrastructuur. Hier vormen vervoerscorridors, waar 
het kernnet en fietssnelwegen deel uit maken, belangrijke onderdelen van het 
regionaal vervoerssysteem. Ruimtelijke investeringen gebeuren in kernen waar een 
voldoende knooppuntwaarde en een voldoende voorzieningenaanbod aanwezig is.  

- Waar het landelijk karakter domineert werken veel inwoners binnen de steden. 
Daarnaast is de sterk aanwezige landbouwstructuur er een belangrijk gegeven als 
leverancier van voedsel en producten, energie of ontspanningsruimte. Ook ander 
economische activiteiten zoals kleinschalige ambachten, handel en recreatie zullen 
in de landelijke gebieden een betekenisvolle rol blijven spelen.  

- In de landelijke gebieden  ligt de focus op behoud van de economische functies op 
bestaande bedrijventerreinen door in te zetten op hergebruik en intensivering. 

- Landelijke gebieden staan voor de opgave een toegankelijk en volledig aanbod aan 
(basis)voorzieningen te kunnen blijven aanbieden. Dit wordt gegarandeerd door in te 
zetten op het clusteren en verweven van voorzieningen in kernen met een minimum 
draagvlak, het benutten van verdichtingsmogelijkheden, het garanderen van 
basisbereikbaarheid en het benutten van de knooppuntwaarde. 

- In gebieden met een landelijk karakter is het fysisch systeem bepalend voor de open 
ruimte structuur. Gebiedsontwikkeling gebeurd vanuit een geïntegreerde benadering. 
De inzet is een robuuste en veerkrachtige open ruimte, waar kansen voor ontwikkeling 
worden ingegeven door gebiedsspecifieke contextfactoren zoals de 
verstedelijkingsgraad, stadsnabije landbouw, regionale identiteit, landschappelijke 
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kwaliteiten en de socio-economische dynamiek. De dorpen zijn hier vaak nog relatief 
compact en omgeven door grensstellende open ruimte gebieden. Vaak liggen ze aan een 
waterloop die de ontwikkeling structureert en identiteit geeft aan de kernen.  

- Om klimaateffecten in de open ruimte beter op te vangen, worden de verandering van 
de bodem en verdere fragmentatie afgeremd. Natuur- en bosgebieden dragen door hun 
inrichting bij aan klimaatadaptatie. In de rivier- en beeksystemen gaan investeringen 
prioritair uit naar wateropslag, waterberging, ecologisch herstel en het beheer van 
overstromingen. 

- Groene en open ruimtes zorgen er voor dat dorpen leefbaar blijven. Elementen zoals 
bomenrijen, houtkanten, poelen en ecologisch ingerichte beekranden dragen bij tot de 
groenblauwe dooradering van het landbouwgebied en verhogen de ruimtelijke veerkracht 
ervan. 
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9. Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen 
9.1. Lezing  

 Ook het proces tot opmaak van het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen is nog niet 
afgerond. Op 23 mei 2019 keurde de provincieraad de conceptnota goed met de strategische 
visie en 3 beleidskaders voor de provincie. 
 
Aan de hand van het cultuurlandschap wordt onderzocht hoe de ruimte in de provincie 
Antwerpen vandaag wordt gebruikt. Trends en uitdagingen die zich hierbij voordoen zijn:  

- Veroudering van de bevolking 
- Opwarming van de aarde 
- De wagen als populairste vervoermiddel 
- Bewustere invulling van de vrije tijd 
- Locatiekeuze van bedrijven 
- Schaalvergroting.  

Deze trends zorgen ervoor dat de druk op de ruimte blijft toenemen. “Blijven we op dezelfde 
manier (monofunctioneel en aan een lage dichtheid) onze ruimte verharden en bebouwen, zal 
de open ruimte nog verder versnipperen en ingenomen worden. De uitdaging ligt in het gepast 
omgaan met de grote vraag naar ruimte zonder deze ruimte verder te laten bebouwen en 
verharden!” 
 
De kaart van het cultuurlandschap, zoals weergegeven op de volgende bladzijde, geeft een 
beeld van hoe de ruimte binnen de provincie er vandaag uitziet. Het is een vereenvoudigde 
voorstelling van de huidige situatie. De basis van het cultuurlandschap wordt gevormd door 
de fysische structuur en de mobiliteitsinfrastructuur. 
 
Bij de bespreking van de verschillende deelgebieden binnen de provincie, wordt voor Ravels 
en omgeving het volgende gesteld:  
 
“Het zandige bodemprofiel en de perifere ligging hebben gezorgd voor een aparte ruimtelijke 
ontwikkeling in het noordelijke deel van de provincie van Essen tot Ravels. Grote 
ontginningen en verstedelijking bleven er lange tijd uit. In tegenstelling tot de rest van 
de provincie Antwerpen rest er dus nog veel open en weinig versnipperde ruimte. Het 
landschap bestaat uit ondiepe beekdalen met graslanden en vlakke en drogere laagplateaus 
met akkers, graslanden en woonkernen. In de nabijheid van de dorpskernen en op de noordelijk 
gelegen duinruggen wordt het landschap bosrijker en bevat het veel kleine 
landschapselementen. Door de zandige bodemstructuur en de nabijheid van de Antwerpse haven 
heeft de veeteelt er zich sterk ontwikkeld. Daarnaast komen ook enkele uitgestrekte 
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natuurgebieden voor en telt het landschap opvallende rastervormige structuren met onder 
meer de kolonies van Wortel en Merksplas. Het is ook in dit noordelijke gebied dat de 
meeste ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden in de 20ste eeuw. Verder naar het oosten 
(Ravels-Arendonk-Mol) blijft de landbouw sterk georiënteerd op de veeteelt, maar daarnaast 
is de streek ook gespecialiseerd in de productie van groenten. Het landschap is hier 
opvallend rastervormig.” 
 
De strategische visie wordt gevat in 4 ruimtelijke principes, die de basis vormen voor het 
ruimtelijk beleid van de provincie.  

1. Zuinig ruimtegebruik, zowel in de open als bebouwde ruimte 
- Vermijden van inname van open ruimte, om de druk op de open ruimte te laten dalen 
- Kansen voor hergebruik van leegstaande en onderbenutte panden in de bebouwde ruimte 

en in de open ruimte 
- Verweving in plaats van scheiden van functies en activiteiten met het oog op 

stimuleren van interactie en verkleinen van verplaatsingsnood 
- Kwalitatieve verdichting en clustering op een doordachte manier met het oog op 

leefbaarheid voor bewoners en gebruikers 
- Tijdelijk gebruik van de ruimte, in afwachting van een definitief project 

 
2. Veerkracht, zowel van de bebouwde als de open ruimte 
- inspelen op gevolgen van klimaatverandering 
- rekening houden met de kwetsbaarheden van het fysisch systeem 
- inspelen op evoluties op vlak van technologie, economie, maatschappij, 

bevolkingssamenstelling en samenleving, milieu en energie 
 

3. nabijheid en bereikbaarheid – ruimte en mobiliteit versterken elkaar 
- verduurzaming van de mobiliteit  
- beperken van de verplaatsingen (nabijheid) 
- vergroten van het gemak tot duurzame verplaatsingen (multimodale en selectieve 

bereikbaarheid) 
 

4. Lokale eigenheid in dialoog met nieuwe maatschappelijke trends 
- Kwalitatief integreren van nieuwe trends en innovaties in het landschap, rekening 

houdend met het lokale karakter 
- Samenhang en identiteit in het landschap, met respect voor het verleden en met het 

oog op de toekomst 
- Gedifferentieerd ontwikkelingsprofiel voor de verschillende kernen, afhankelijk van 

ligging, grootte en karakter 
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De ruimtelijke principes worden vertaald in 7 strategieën, die 
eerder tactisch zijn van aard en inspelen op opportuniteiten. 
Deze strategieën vormen samen met de ruimtelijke principes de 
basis voor het provinciaal ruimtelijk beleid op lange termijn:  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Versterkte vervoerscorridors: synergie tussen de uitbouw 
van multimodale assen en ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
 

3. Sluitend locatiebeleid voor (hoog)dynamische functies: 
voorzieningen en bedrijven op strategische locaties 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “ruimtelijke analyse” 65 

9.2. Gevolgen voor Ravels 
  

De visie-elementen uit de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen, 
hebben een aantal gevolgen voor Ravels, die meegenomen, vertaald en verfijnd moeten worden 
in het Beleidsplan Ruimte Ravels. Concreet gaat het om:  

- Behoud van de open en weinig versnipperde ruimte, met versterking van het kenmerkende 
rastervormige landschap (ondiepe beekvalleien met graslanden, vlakke en drogere 
laagplateau’s met akkers, graslanden en woonkernen, bosrijke elementen, kleine 
landschapselementen) 

- Passende ontwikkelingsperspectieven voor de landbouwactiviteiten, met sterke 
oriëntatie op de veeteelt, evenals productie van groenten. 

 
Daarnaast spreekt het voor zich dat in het Beleidsplan Ruimte Ravels een passende vertaling 
zal moeten gebeuren van de 4 ruimtelijke principes en de 7 ontwikkelingsstrategieën die 
voorop gesteld worden in het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen. In de ambitienota 
wordt duidelijk op welke manier dit kan gebeuren. 
 
 
 
 
 
 

 


