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1. INLEIDING 

1.1. Redenen van opmaak van het BPA 
 

1.1.1. Algemeen 

Het BPA ‘ATF’ wordt opgemaakt in gevolge het positief planologisch attest dat door het bedrijf werd 
verkregen van de stad Antwerpen dd. 29 april 2005.  
 
Het bedrijf ATF, actief op het gebied van grond-, weg-, en rioleringswerken, is op haar huidige locatie 
gevestigd sinds het einde van de jaren 1970. Sedertdien groeide ATF uit tot een middelgrote 
onderneming met een 85-tal werknemers. De site in Zandvliet wordt gebruikt als onderhoudsplaats van 
het eigen machinepark en opslagruimte voor bouwmaterialen. 
 
Dit BPA wil het bedrijf ATF de kans bieden om haar activiteiten verder te zetten op de bestaande site en 
de huidige stockagefunctie op de terreinen, mits een verbeterd ruimtegebruik, te behouden.  
 
Het BPA komt tegemoet aan het invullen van een bestemming die overeenstemt met de feitelijke, huidige 
toestand evenals de behoefte op korte en lange termijn. Daarbij houdt het BPA rekening met de 
randvoorwaarden opgelegd in het planologisch attest. 
 

1.1.2. Specifiek 

Om een zonevreemd BPA op te maken moeten de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf nagegaan 
worden conform de Omzendbrief RO 2000/1. Hierin worden een aantal beoordelingsprincipes 
vooropgesteld. De bedrijfssite ATF kan als volgt beoordeeld worden: 
 
Een maximale verweving: 
ATF is sinds het einde van de jaren 1970 op de huidige locatie gevestigd en gegroeid. De bedrijfssite, 
een voormalige conservenfabriek, maakt reeds sinds 1940 onderdeel uit van het dorpskernweefsel van 
Zandvliet.  
 
Het bedrijfsgebouw ligt teruggetrokken langs de Putsebaan, aan de doodlopende arm van de Aakstraat 
(officiële naam voor de erfdienstbaarheid van doorgang op perceel B224n2). ATF behield het 
hoofdgebouw zonder noemenswaardige aanpassingen of bovenschalige uitbreidingen. De bedrijfszetel 
respecteert het schaalniveau van de omgevende bebouwing. Dit gegeven blijft ook voor de toekomst 
behouden en gewaarborgd door het BPA.  
 
De gewenste uitbreiding voor de opslag van bouwmateriaal wordt gerealiseerd (zonder nieuwe 
aanbouwen) aansluitend bij de bestaande bedrijfszetel. De gestapelde materialen zullen in alle richtingen 
aan het zicht onttrokken worden door de aanleg van een verplichte groenzone.  
 
Deze aanpassing verhindert de verweving met de woonkern van Zandvliet niet. Het aantal 
verkeersbewegingen dat door ATF wordt gegenereerd, ligt omwille van de aard van de activiteit 
(onderhoud van eigen bedrijfsvoertuigen en opslag van reservematerialen) relatief laag. De ontsluiting 
van zwaar transport voor het bedrijf zal in de toekomst steeds en alleen via de vernieuwde toegangsweg 
(buurtweg nr. 31) gebeuren. Hierdoor wordt de hinder door zwaar transport in de dorpskern vermeden.  
 
De ontwikkelingsmogelijkheden uitputtend aanwenden: 
ATF streeft naar een maximaal behoud van de onderneming en de capaciteit die er nu bestaat. Daartoe 
vraagt het bedrijf om over het gebruik (incl. verharding) van het achterliggende perceel nr B239b te 
kunnen beschikken voor de opslag van materialen. ATF geeft aan de aard van de activiteit niet uit te 
breiden met de (mogelijk hinderlijke) behandeling van materialen in situ. ATF wenst, voor het behoud van 
de onderneming en haar capaciteit geen nieuwe gebouwen op te richten. 
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Afweging herlokalisatie of ontwikkeling ter plaatse: 
Een herlokalisatie wordt voor dit bedrijf niet voorgesteld. Het bedrijf kan zich verder ontwikkelen op de 
bestaande locatie mits een degelijke landschappelijke inkleding.  
 
Al of niet overschrijden van de ruimtelijke draagkracht: 
ATF beschikt op eigen terrein over voldoende ruimte om haar activiteiten voldoende te bufferen 
tegenover de omliggende agrarische functie en de omgevende woonfunctie. De aanwezige groenbuffer 
kan echter nog verbeterd worden. De aanleg van bufferstroken langsheen de perceelsgrenzen en de 
verdere ingroening van het achterliggende perceel volgens de voorschriften van het BPA moeten hiertoe 
bijdragen. 
 

1.2. Situering van het plangebied 
Bijlage 1: situering - gewestplan 
Bijlage 2: luchtfoto 
 
Het plangebied is gelegen aan de noordelijke rand van de woonkern Zandvliet. Ten noorden van het 
plangebied, op circa 150 m, bevindt zich de hoofdweg A12. 
 

1.3. Afbakening van het BPA 
Bijlage 1: situering - gewestplan 
 
Het BPA omvat:  

- de kadastrale percelen gekend onder kadastrale legger B224s2 en B239b.  
- het deel van buurtweg nr. 31, gelegen tussen de eigendom van ATF en de Antwerpse Baan. 

1.4. Beschrijving bestaande toestand 
De grenzen van het plangebied (percelen nrs. B224s2 en B239b) tekenen een grillige langgerekte figuur 
af met een oppervlakte van 2ha 44a 12 ca. In noord-zuidelijke richting meet het terrein 360 m. Op zijn 
smalle kant bedraagt de gemiddelde afstand 90 m. In het uiterste noorden verbindt een smalle strook de 
site met buurtweg nr. 31. 
 
Het noordelijke deel (perceel B239b) is aan de west-, noord- en zuidkant omgeven door weideland en 
akkergebied. Het terrein is door een beperkte groenbuffer afgebakend. Quasi de volledige oppervlakte 
voor opslag van bouwmaterialen werd met asfalt verhard.  
 
Op het zuidelijke deel (perceel B224s2) staan alle bedrijfsgebouwen, deels daterend van circa 1940, 
deels vergund door latere bouwaanvragen. Alle bedrijfsgebouwen vormen een aaneengesloten cluster 
van volumes met platte daken en zadeldaken. De maximale huidige bouwhoogte bedraagt 11,5 m. De 
omgeving van de bedrijfsgebouwen is ook hier quasi volledig verhard.  
 
Ten noorden van het bedrijf (tussen Zandvliet en A12) strekt zich een nog vrij open landbouwgebied uit. 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied  -langsheen de Putsebaan en het Verbrand Straatje-  
zijn voornamelijk woningen ingeplant. Aan de linkerzijde van het plangebied bevindt zich een 
serrecomplex, gelegen in agrarisch gebied. Voor het bedrijfsgebouw van ATF bevindt zich een 
onbebouwd perceel in woongebied langsheen de Putsebaan. Actueel ontsluit ATF voor alle activiteiten 
langs de Aakstraat, via de Putsebaan doorheen de woonkern naar de A12. 
 

1.5. Administratieve inlichtingen 
• Datum van het besluit van de gemeenteraad houdende de beslissing van het opmaken van het plan: 
• Datum van het besluit van de gemeenteraad houdende de aanstelling van de ontwerper: 
• Datum van het besluit van de gemeenteraad houdende de voorlopige aanvaarding van het 

ontwerpplan: 
 



D+A Consult 3 BPA ATF 
Stad Antwerpen  Toelichtingsnota 
   

 

2. PLANNINGSCONTEXT 

2.1. Ruimtelijke plannen met bindend karakter 

2.1.1. Gewestplan 
Bijlage 1: situering - gewestplan 
 
Volgens het geldende gewestplan zijn de bedrijfsterreinen van ATF (percelen B224s2 en B239b) in 
agrarisch gebied gelegen.  

2.1.2. Plannen van aanleg 

Er zijn geen plannen van aanleg van toepassing op het studiegebied. 

2.1.3. Verkavelingen 

Er zijn geen verkavelingsplannen van toepassing op het studiegebied. 
 

2.2. Ruimtelijke beleidsplannen 

2.2.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (goedgekeurd Besluit Vl. Reg. 23.09.1997) 

Overeenkomstig het richtinggevend deel van het RSV behoort het terrein tot de indicatieve selectie van 
gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het grootstedelijk gebied Antwerpen behoren. Het 
afbakeningsproces, op gewestelijk niveau opgestart in 2003, resulteert vandaag nog niet in definitieve 
keuzes. Doch zal ATF vermoedelijk buiten de afbakening van het grootstedelijk gebied gelegen zijn. 
 
Overeenkomstig het RSV werd in 2000 gestart met het proces van strategische planning voor het 
rechteroevergebied van de zeehaven van Antwerpen. In het huidige ontwerpplan voor de haven van 
Antwerpen wordt het polderdorp Zandvliet beschouwd als woonkern buiten de vermoedelijke afbakening 
van het zeehavengebied, gelegen in het buitengebied met nood aan kwalitatieve ontwikkeling en een 
verbeterd woon- en leefmilieu. De ontlasting van het zwaar verkeer uit de woonkern van Zandvliet, één 
van de basisdoelstellingen van onderhavig BPA, kadert volledig in deze context. 
 
Vlaanderen selecteerde de A12 als hoofdweg. Het hoofdwegennet heeft een internationale en 
gewestelijke verbindingsfunctie. De wenselijke beperking van het aantal op- en afritten resulteert  -
volgens de lange termijnvisie-  in de afbouw van het knooppunt Zandvliet: enkel de mogelijkheid van 
ontsluiting naar de haven zal op lange termijn behouden blijven; de rechtstreekse verbinding met 
Zandvliet verdwijnt. 

2.2.2. Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (goedgekeurd dd. 10/07/2001) 

Het studiegebied ligt binnen de deelruimte ‘Antwerpse haven. De deelruimte ‘Antwerpse haven’ vormt 
een economische poort van Vlaams belang. Het ruimtelijk concept voor deze deelruimte vermeldt twee 
groene vingers, die grenzen moeten vormen voor de haven in het grootstedelijk gebied. De Zandvlietse 
polders vormen het natuurverbindingsgebied naar het landschapspark Kempen - Zeeland ten oosten van 
de haven 
Het landschapspark voorziet een beperkte versterking van de dorpen Stabroek, Hoevenen, Berendrecht 
en Zandvliet, in natuurontwikkeling in de polders en grondgebonden landbouw als sterke buffers tegen de 
haven.  
Berendrecht en Zandvliet worden door de provincie geselecteerd als woonkern.  

2.2.3. Strategisch Ruimtelijk structuurplan Antwerpen (ontwerp - goedgekeurd door gemeenteraad 
dd. 27.03.2006) 

Het richtinggevend deel van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen vermeldt voor de dorpen van de 
Antwerpse metropool, in verband met het werken:  
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- De historische en lokale bedrijvigheid zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de dynamiek van de stad. De 
vaak historisch gegroeide en verweven voorkomende kleinschalige bedrijvigheid draagt bij tot een gezonde 
menging van functies en lokale tewerkstelling. Door een gezonde graad van verweving te voorzien, wordt 
blijvend plaats geboden aan kleinschalige bedrijvigheid in het stedelijke weefsel. Bestaande bedrijfsgebouwen 
worden zo veel mogelijk aangewend voor economische activiteiten. 
 
- 'Omgevingszonevreemde' bedrijven 
Schaal en aard van de activiteiten stellen echter grenzen aan de verweving. De woonkwaliteit moet gevrijwaard 
blijven. Sterk groeiende bedrijven moeten de mogelijkheden krijgen om te herlokaliseren naar een lokaal 
bedrijventerrein. De ruimteproblematiek wordt ingeschat op 10 à 15 ha waarbij er vraag is vanuit de sector 
om herlokalisaties gebundeld mogelijk te maken in de directe omgeving van de ruimtebehoefte bedrijven. 
 
- Juridisch zonevreemde bedrijven 
Naast het nastreven van een ruimtelijke oplossing voor de problematiek van omgevingszonevreemheid wordt 
het oplossen van de juridische zonevreemdheid als doel gesteld. In een sectoraal RUP zonevreemde bedrijven 
zal een ruimtelijke oplossing worden gezocht. Bedrijven die bij planologische toetsing onverenigbaar blijken te 
zijn met de omgeving zullen worden geherlokaliseerd. 
 
Besluit: 
Door verlening van een positief planologisch attest wordt ATF juridisch beschouwd als verenigbaar met zijn 
omgeving. De omvang en de aard van de exploitatie op de bedrijfssite maken dat ATF niet in aanmerking komt 
voor de categorie ‘omgevingszonevreemde bedrijven’ zoals omschreven in het ruimtelijk structuurplan 
Antwerpen. De totale oppervlakte van de bedrijvigheid bedraagt immers slechts 2ha 44a 12ca en wordt 
landschappelijk, aan de rand van het woonweefsel, goed ingebed. De garantie op een goede woonkwaliteit 
komt niet in gevaar door de activiteiten van ATF. Hierdoor vormt de historisch gegroeide lokale bedrijvigheid 
van ATF een belangrijke bijdrage aan een gezonde menging van functies en lokale tewerkstelling zoals 
aangegeven door het ruimtelijk structuurplan Anterpen. 
 

2.3. Sectorale studies 

2.3.1. GNOP (definitief goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 28/04/1997) 
In het GNOP wordt Antwerpen opgedeeld in verschillende deelgebieden. Het studiegebied, gelegen in 
het noordelijk district (Berendrecht-Zandvliet), wordt door het GNOP aangeduid als de overgang tussen 
het polderlandschap en de Kempen. Het bodemgebruik in het studiegebied is hoofdzakelijk agrarisch; de 
woonfunctie is de belangrijkste nevenfunctie. Het studiegebied wordt aangeduidt als 
natuurverbindingsgebied zonder biologisch specifiek waardevolle elementen. 
 
Naast de landbouwfunctie hebben vooral verschillende infrastructuurwerken in de context van de 
havenactiviteit de natuurwaarde van het gebied erg beïnvloed en de resterende open ruimte versnipperd. 
Toch blijven de noordelijke polders bij Zandvliet, waar in enkele kilometers de overgang van polder- naar 
Kempenlandschap plaatsvindt, wellicht de belangrijkste groene ruimte in het noorddistrict. 
 
De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor ATF zal daarom met de laagst mogelijke landschappelijke 
impact worden uitgewerkt. 
 

2.3.2. Deelmobiliteitsplan Antwerpen Haven-Berendrecht-Zandvliet-Lillo (conform verklaard 
november 2004) 

Het deelmobiliteitsplan selecteert het randgebied van de haven, ter hoogte van Zandvliet als woonkern in 
het buitengebied. Met betrekking tot de wegenstructuur die in onmiddellijke relatie staan met het 
betreffende BPA, vermeldt het deelmobiliteitsplan Antwerpen Haven BeZaLi de volgende elementen:  
 
Auto- en vrachtverkeer en categorisering van de wegen 
De Putsebaan wordt gecategoriseerd als een lokale weg van het type III: weg in verblijfsgebied met 
gemengde centrumfuncties / overwegend woonfunctie. De Antwerpse Baan wordt geselecteerd als lokale 
weg – type wijkverzamelweg. Op korte en middellange termijn voorziet het deelmobiliteitsplan een 
tonnagebeperking op het betrokken deel van de Antwerpse Baan. Deze ingreep ten voordele van 
verkeersveiligheid, doelt vooral op een reductie van het doorgaand verkeer. De toegankelijkheid van ATF 
kan verzekerd worden volgens de vermelding ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 
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Openbaar vervoer 
De Putsebaan maakt deel uit van het netwerk voor lokaal openbaar en gemeenschappelijk vervoer. 
 
Fietsverkeer 
De uitbouw van de bovenlokale functionele fietsroutes krijgt een hoge prioriteit, waarbij vooral de routes 
langs de Scheldelaan, Noorderlaan, Oosterweelsteenweg en Antwerpsebaan, de verbindingen met 
Merksem en over het kanaaldok, en de doortochten doorheen Ekeren en Stabroek worden verbeterd. 
 
Aanvullend op het bovenlokale functionele net worden een aantal alternatieve fietsroutes voorgesteld. De 
Putsebaan behoort tot het bovenlokale alternatief functionele fietsroutenetwerk op de route Putsebaan – 
De Keyserhoeve – Zoutestraat – Sint-Jan-Baptiststraat – Schouwvegerstraat. Zo wordt een alternatieve 
verbinding voorzien binnen de kernen Berendrecht en Zandvliet. 
 
Buurtweg 31 maakt deel uit van het recreatief fietsroutenetwerk. Beide routes verbinden via hun 
aansluiting op de Antwerpse Baan op de bovenlokale functionele fietroutestructuur die in noor-zuidelijke 
richting verbindt met het grootstedelijk gebied Antwerpen. 
 
Functionele voetgangersroutes 
De functionele routes vormen de meest directe verbinding tussen kernen en wijken onderling, of met 
scholen, sporthal of andere attractiepolen. De Putsebaan maakt deel uit van de functionele route De 
Keyserhoeve – Putsebaan tussen de kern van Zandvliet met de wijk Molengeest. De route doet 
onderweg 2 scholen, de sport- en evenementenhal ’t Noorden en de Delhaize aan. 
 
 
Besluit: 
De ontlasting van de Putsebaan van alle zwaar verkeer voor de bedrijfsactiviteiten van ATF verhoogt de 
veiligheid, het comfort en de leefbaarheid voor het lokale openbaar en gemeenschappelijk verkeer, voor 
het functionele fietsverkeer en het voetgangersverkeer op de route De Keyserhoeve – Putsebaan.  
Bij de inrichting van buurtweg 31 (voor de ontsluiting van het zwaar verkeer) zal de nodige aandacht 
worden besteed aan de geplande recreatieve fietsroutestructuur. 
 

2.4. Beschermde monumenten en landschappen 
Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen gelegen in de omgeving van het studiegebied 
 

2.5. Overige relevante wetgeving en plannen 

2.5.1. Streefbeeldstudie A12-noord (conform verklaard 18.03.2004) 

Een belangrijke input voor het deelmobiliteitsplan voor het gebied Haven – Berendrecht-Zandvliet-Lillo is 
de streefbeeldstudie van de A12, waarin het ruimtelijke en verkeerskundige wensbeeld van deze 
hoofdweg wordt vorm gegeven. Hierin wordt onder meer bepaald welke aansluitpunten worden 
weerhouden op deze hoofdweg en hoe zowel de haven als het perifeer woongebied ontsloten zullen 
worden. 
 
Vanuit de streefbeeldstudie A12 wordt voorgesteld om de noordelijke toegang van Zandvliet, t.h.v. de 
aansluiting van de Scheldelaan, vanaf de A12 op te heffen. De lokale relatie via de Antwerpsebaan blijft 
behouden. 
 
Navraag bij de administratie der Wegen en Verkeer Antwerpen (dhr. F. Leys) leert dat de hele 
ontwikkeling A12 noord een lange termijn project is met lage prioriteit. De streefbeeldstudie is een 
voorstel maar een definitieve beslissing is hierover nog niet genomen. Het nieuwe centrale knooppunt 
Abtsdreef bevat nog heel wat onduidelijkheden en moeilijkheden vooraleer tot effectieve realisatie kan 
overgegaan worden. Zolang dit knooppunt niet volledig gerealiseerd wordt, worden de andere punten ook 
niet afgeschaft of aangepast. 
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3. JURIDISCH-ADMINISTRATIEVE ASPECTEN 

3.1. Gevolgen voor de feitelijke en/of juridisch bestaande toestand 
Bijlage 3: afwijkingen tegenover het gewestplan 
 
Bestaande bestemmingen  
(gewestplan) 

Nieuwe bestemmingen  
(BPA) 

oppervlakte (ha) 

1. Zone voor bedrijvigheid 1,9412
2. Bufferzone 0,3850

Agrarisch gebied 
 

3. Zone voor ontsluiting 0,2839
 

Totale oppervlakte BPA: 2 ha 61 a 01 ca 

 

3.2. Bijkomende inlichtingen 

3.2.1. Planologisch attest 
Bijlage 4: planologisch attest dd. 29.04.2005 
Er werd dd. 29.04.2005 een positief planologisch attest afgeleverd met garanties voor behoud en de 
uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten op de site. Als randvoorwaarden werden opgelegd: 
- de bufferzone van minimum 5 m met een dichte aanplanting 
- de realisatie van een geluidsscherm (wasplaats) 
- daarnaast wordt de opportuniteit van de ontsluitingsweg benut maar zonder dit aan uitdrukkelijke 
voorwaarden te koppelen om toekomstige problemen te vermijden 

3.2.2. Watertoets 

Wat de overstromingsrisico’s betreft levert de analyse van het kaartmateriaal (zie kaart in bijlage) 
volgende conclusies. 
 
Van nature overstroombare gebieden (NOG) 
Perceel B239b is gelegen in een van nature overstroombaar gebied. Dwars over de Noordlandpolder, 
van west naar oost, kruist de van nature overstroombare zone het plangebied. Ook het aansluitingspunt 
tussen perceel B239b en buurtweg nr. 31 bevindt zich in een natuurlijk overstroombare zone. 
 
Geen van de zones is echter opgenomen in de inventaris van recent overstroomde gebieden (ROG) of de 
voorlopige afbakening van risicozones voor overstromingen. 
 
Het BPA ATF voorziet geen bijkomende verhardingen tegenover de bestaande toestand. Het BPA 
voorziet de nodige groenzones met natuurlijke bodem. Bijgevolg worden geen noemenswaardige 
wijzigingen in de waterhuishouding verwacht. 

3.2.3. Erfdienstbaarheden 

De toegang tot perceel B224s2 (de bedrijfsgebouwen van ATF) vanaf de Putsebaan is verzekerd volgens 
de erfdienstbaarheid van toegang (wegenis), gelegen op het terrein B224n2. De ingerichte weg kreeg de 
officiële naam Aakstraat. 
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4. JURIDISCH-TECHNISCHE GEGEVENS 

4.1. Wegenis 

4.1.1. Rooilijnplannen 

Er zijn geen rooilijnplannen van toepassing op het plangebied. 

4.1.2. Bestaande wegenis 

Buurtweg 31, in het deel tussen Conterscherp en de Antwerpse Baan bekend onder de officiële naam 
Achterhof. 

4.1.3. Wijziging wegenis 

Buurtweg nr. 31 wordt in het deel tussen perceel B239b en de Antwerpse baan (gekend onder de 
officiële naam Achterhof), verhard en ingericht volgens de voorschriften van het BPA in functie van het 
inkomende en uitgaande zware verkeer van ATF. De inrichting zal rekening houden met de geplande 
recreatieve fietsroute en het voetgangersverkeer. 

 

4.2. Waterlopen 

4.2.1. Bestaande waterlopen 

Niet van toepassing. 
 

4.2.2. Beschrijving van eventuele gevolgen voor waterlopen 

Niet van toepassing. 
 

4.3. Beschermde Monumenten en Landschappen 
Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen gelegen in of in de onmiddellijke nabijheid van 
het BPA. 
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5. OVERLEG EN INSPRAAK 

5.1. Adviezen van de beheerders van de wegenis 
 

5.2. Bijkomende inlichtingen vanuit de plenaire vergadering 
Het BPA werd aangepast om tegemoet te komen aan de adviezen van de plenaire vergadering.  
 
Het verslag van de plenaire vergadering is toegevoegd als bijlage samen met de verstrekte adviezen van 
de betrokken besturen en van de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  
 
Zowel Arohm als GOM Antwerpen merken op dat de ontsluitingsweg niet voldoende breed is om een 
gescheiden voet- en fietspad aan te leggen. Voor Arohm is het bovendien niet duidelijk waarom een ruim 
gedimensioneerd voet- en fietspad, gescheiden van de rijweg, hier vereist is. Dergelijke aanleg vergroot 
ook de landschappelijke impact van de ontsluitingsweg. Om deze redenen werd deze verplichting uit de 
voorschriften gehaald. 
 
Arohm vraagt waarom de bufferstrook niet doorgetrokken wordt tot aan de voorzijde van het perceel, ter 
hoogte van de aanpalende woningen. Het doortrekken van de 5 m brede buffer tot aan de voorzijde zou 
echter de exploitatie van het bedrijf in het gedrang brengen (o.a. omwille van de toegankelijkheid). 
Daarom werd geopteerd om hier ter hoogte van de perceelsgrens een groenscherm te voorzien als buffer 
(haag of klimplanten met draadafsluiting). 
 
Arohm merkt op dat de bouwstrook een zekere uitbreiding van de bedrijfsgebouwen mogelijk maakt, 
terwijl dit in de aanvraag tot planologisch attest niet voorzien werd. Daarom werd in de voorschriften 
opgenomen dat maximaal 75% van de zone mag bebouwd worden. Dit betekent dat er nog een beperkte 
marge is voor ‘afwerking’ maar een effectieve uitbreiding niet mogelijk is.  
 
 

5.3. Resultaat van het openbaar onderzoek 
 

5.4. Advies van het college van burgemeester en schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt door ondergetekende ontwerper te Antwerpen, 
 
 
 
 
 
Frank De Bruyne, 
Stedenbouwkundige 
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6. BIJLAGEN 
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Bijlage 4: planologisch attest dd. 29.04.2005 
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Bijlage 5: adviezen 
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