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Mol-centrum, fietspad langs de Nete
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WOORD VOORAF
Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentenbestuur van Mol
in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwikkeld door het
Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de
Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het
grondgebied van hun stad een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het
ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis.
Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een
radicale hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere
kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten.
De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open ruimte, het
maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare
woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame energievoorziening. De
transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en een toekomstbestendig
wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via participatie en collectiviteit.
Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?
De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze
opgave te ondersteunen. Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in
hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de stad al beantwoorden
aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het
Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse
Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. Deze nemen de vorm
aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten en beleidsmatige
ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het bestudeerde gebied.
De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door een
onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het lokaal
bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de stedelijke
beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representatief
zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie.
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GEMEENTE MOL
SITUERING
gelegen in het noordoosten van provincie Antwerpen.
Ten noorden grenzend aan Nederland, ten oosten aan de
provincie Limburg.
OPPERVLAKTE
de gemeente Mol is 114 km² groot.
INWONERS
er woonden eind 2019 ruim 37.000 mensen in Mol
TEWERKSTELLING
in 2018 waren hier ruim 15.000 tewerkstellingsplaatsen.
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1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE
De Antwerpse gemeente Mol is gelegen in
het noordoosten van Vlaanderen, op de grens met de
provincie Limburg en met Nederland. Het is een zeer
uitgestrekte gemeente met vele gehuchten en een
'stedelijk' centrum. In het ruimtelijk beleid is Mol erkend
als kleinstedelijk gebied.
Mol ligt centraal in de zogenaamde 'Kempische
As', een stedelijk netwerk langs N71, kanaal BocholtHerentals en Ijzeren Rijn. Het netwerk omvat een reeks
kleinstedelijke gebieden: van Herentals over Geel en Mol
in provincie Antwerpen, tot de Limburgse kleinstedelijke
gebieden Lommel, Neerpelt-Overpelt en de gemeente
Hamont-Achel. Dat stedelijk netwerk heeft over 't
algemeen een sterk industrieel karakter, alhoewel dit
in Mol niet zo uitgesproken aanwezig is. De Kempische
As heeft ook -onder meer vanuit de geschiedenis van
ontginningen- een aantal toeristisch-recreatieve en
landschappelijke troeven.
Ten zuiden van de Kempische As ligt het netwerk
van het Albertkanaal, eveneens een economisch netwerk
met belangrijke industriële en logistieke activiteiten,
met een erg hoogwaardige ontsluiting langs weg (E313)
en water. Over de Nederlandse grens vinden we een regio
met de stad Eindhoven als grootste centrum.
Wat opvalt is het grote bosgebied in het
noordoosten van de gemeente: een uitgestrekt bosgebied
met grootschalige akkers op de rand van het Kempisch
plateau. Het ontbreken van bebouwing in deze Postelse
bossen is te danken aan het feit dat dit gebied zo lang in
handen bleef van de abdij.
Rond het kanaal Bocholt Herentals ligt een
spectaculair plassenlandschap bijna verscholen. Het zijn
de restanten van de zandontginningen in Mol, Dessel
en Lommel. Het toeristisch recreatief zwaartepunt, de
omgeving van het Zilvermeer, ligt tussen deze plassen op
grondgebied Mol.
Verder wordt de gemeente doorsneden door
verschillende beekvalleien. De Molse Nete is de meest
structurerende en is een zijrivier van de Grote Nete.
Bijzonder is dat deze vallei het zuiden van de kern van
Mol begrenst.

Situering gemeente Mol
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1.2 KENCIJFERS
Voor elke gemeente die de bouwmeesterscan
laat uitvoeren, worden er een aantal indicatoren die te
maken hebben met duurzaamheid, vergeleken met de
gemiddelde gemeente van gelijkaardige categorie. Voor
Mol zijn dit de 'structuurondersteunende steden' in
Vlaanderen. Als de rode balk ruimer is dan de groene,
betekent dit simplistisch gesteld: 'minder duurzaam'.
Voor Mol springen de volgende zaken in 't oog.
Zo scoort Mol opvallend sterk op vlak van
biologische waarde en toegankelijkheid van groen, met
een heel beperkte bodemverharding. Het erg groene
karakter van de gemeente komt hier sterk naar voor.
De inwonersdichtheid op woonpercelen is
gemiddeld en evolueert positiever dan in de meeste
andere gemeenten. Maar met het aantal kleinere

woningtypes (appartementen en woningen in halfopen
of gesloten bebouwing) zit het helemaal niet goed. Mol
is een gemeente van vrijstaande woningen. Dit evolueert
wel: verderop zullen we vaststellen dat er wel een
evolutie is naar appartementen, zij het veel minder dan
we zouden mogen verwachten vanuit de demografische
ontwikkelingen.
Voor wat betreft verplaatsingen met andere modi
dan de auto, scoort Mol ondermaats op openbaar vervoer
en stappen. Enkel fiets is licht positief ten opzichte van
gelijkaardige andere gemeenten.
Op vlak van energie valt op hoeveel zonne-energie
bij particulieren wordt opgewekt. Tegelijk wordt er meer
dan gemiddeld CO2 uitgestoten voor huishoudelijk
gebruik (verwarming, elektriciteit).

Spiderdiagram
Rangorde in Vlaanderen, vergeleken met referentiecategorie
Zie methodologische nota in bijlage

12

01. VERKENNING

13

BWMSTR SCAN

Eindrapport Gemeente Mol

1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING: HISTORIEK
(bronnen: gemeentelijke website, Toeristisch
ontwikkelingsplan Mol (Omgeving), Wikipedia)
Mol als gemeente komen voort uit delen van de
Voogdij Mol, Balen en Dessel, die in de Napoleontische
tijd werd opgeheven (en waarbij buurgemeenten Balen
en Dessel zelfstandige gemeenten werden). In 1818 werd
ook de Geelse enclave Millegem aan Mol toegevoegd,
waarmee het de meest uitgestrekte gemeente van België
werd.
Hoelang Mol bestaat, is niet geweten, maar
de streek is al duizenden jaren bewoond. Aan het
samenvloeien van de Mol-Nete met de Scheppelijke
Nete ontstond er een groot begraasbaar gebied ten
zuiden van huidig Mol-Centrum, wat bewoners-veetelers
aantrok. De huizen van het dorp stonden op de hoger
gelegen noordzijde van die alluviale vlakte. Verder naar
de noordzijde van de huizenrij was er het kilometerbrede
Mols Veld, de oude korenschuur van Mol.
De naam Mol werd in de Middeleeuwen als Molle:
Mol' verwijst naar de mulle zand, '-le' betekent "beboste
hoogte". De naam ontstond vermoedelijk rond het begin
van de jaartelling toen de Tongeren de streek bevolkten na
de opstand van de Eburonen. De volksverhuizingen in dit
grensgebied van het Romeinse Rijk gingen gedurig door,
zeker vanaf de 3de tot in de 5de eeuw n. C. De gemeente
Mol is samengesteld uit verschillende deelgebieden met
een eigen geschiedenis.
Het noordelijk gedeelte, Postel, was sinds
de 12e eeuw gekend als het ‘domein van de Zeven
Heerlijkheden’, tot aan de Franse Revolutie in eigendom
van de Norbertijnenabdij van Postel. De Norbertijnen
ontgonnen het loofbosgebied, vormden heide en legden
akkers aan. Moerassen werden drooggelegd en vanaf
het begin van de 17e eeuw werd de heide herbebost. Het
gebied rondom Postel kwam in de 19de eeuw in eigendom
van de befaamde Belgische familie de Broqueville.

Op historische kaarten van de 18e eeuw was
er al sprake van een ‘langgerekt straatdorp’ Mol met,
naast Postel, nog vele gehuchten. De bewoners waren
veehoeders die gebruik maakten van de gemene
heidegronden. Vanaf de late middeleeuwen tot in de
helft van de 19e eeuw werden sommige veenmoerassen
uitgebaat ten behoeve van brandstofvoorziening.
Vanaf het midden van de 19e eeuw werd het
heidelandschap van de Kempen ontgonnen. In een
eerste fase werd het Kempisch kanaal gegraven. Het
kanaal bracht het Maaswater naar de Kempen, ter
bevloeiing van de droge gronden en om productief
hooiland te ontwikkelen. Een geometrisch irrigatieplan,
de 'wateringen', ontstond en deed de oppervlakte
heidegronden stelselmatig afnemen. Daarmee daalde
ook de schapenpopulatie en werd er overgeschakeld naar
andere teelten.
Rond de Eerste Wereldoorlog was bijna alle heide
ontgonnen. De exploitatiekosten voor de
wateringen werd te hoog, waardoor ze omgevormd
werden tot aanplantingen.
In het begin van de 20e eeuw werd het
kanaal verbreed voor de scheepvaart en de spoorlijn
Antwerpen-Neerpelt aangelegd. Deze stimuleerden de
ontginning van wit zand, grondstof voor glasproductie,
en daarmee de industriële ontwikkeling van Mol. Tussen
beide wereldoorlogen groeide Mol uit tot één van de
belangrijkste nijverheidscentra van de Kempen, door
de glasindustrie in Gompel en Donk. Deze ontginning
zorgden voor het landschap van plassen, die vanaf 1930
ook een recreatief gebruik kenden.
Eveneens essentieel voor de Molse economische
ontwikkeling was de vestiging van het Studiecentrum
voor Kernenergie (SCK) in de buurt van het kanaal en
andere onderzoeksinstellingen (de Europawijk).

Ferrariskaart
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02.

UITGESTREKT EN GEVARIEERD
Mol is een zeer uitgestrekte gemeente -na de
stad Antwerpen, de grootste van de provincie- met vele
gezichten. Ze is dan ook gevormd uit, naast het centrum
van Mol, een hele reeks gehuchten en kleine dorpjes,
elk met hun eigen karakter, soms met tot de verbeelding
sprekende namen als 'Ginderbuiten' of 'Achterbos'. Ook
de open ruimten zijn divers. De zandontginningen
hebben in Mol langsheen het kanaal een zeer grote
landschappelijke impact gehad. Ook heel bijzonder is
haar enige deelgemeente ten noorden van het kanaal,
Postel: een miniem historisch gehuchtje rond een abdij,
temidden van uitgestrekte bossen en open ruimten.
Parallel aan dit kanaal, twee heel verschillende oost-west
gerichte groenstructuren net ten noorden en zuiden van
het centrum: de vallei van de Nete en een geheel van
bosrestanten.

DIAGNOSE

WONEN IN DORPEN EN GEHUCHTEN
De Mollenaren wonen vooral in eerder dorpse
omgevingen -woonkernen met beperkte voorzieningen
van lokaal niveau of zelfs helemaal geen- en in
verkavelingen die hierrond en -tussen zijn gevormd.
Quasi overal gaat het om zeer lage dichtheden en een
overheersend aanbod aan eengezinswoningen in open
bebouwing. Het beleid rond transformaties en verdichting
van het voorbije decennium is niet duidelijk leesbaar en
lijkt eerder ad hoc te zijn ingevuld. We treffen occasionele
verdichtingsprojecten aan op de meest uiteenlopende
plekken: centrum, steenweg, in het midden van een
verkaveling.
De meeste van die dorpen en gehuchten liggen
op vlot befietsbare afstand van centrum Mol, of zijn
er zelfs mee vergroeid. De oostelijke gehuchten Rauw
en Wezel liggen echter op meer dan 8km van elk
voorzieningencentrum. Leefomgevingen waar alle lokale
voorzieningen gegarandeerd zijn op wandelafstand, zijn
er buiten Mol-centrum eigenlijk niet.
CENTRUM, MAAR GEEN 'STAD'
Dit centrum van Mol is zeer goed uitgerust
-winkels, scholen, ziekenhuis, cultuur...- en speelt
een belangrijke centrumrol voor eigen inwoners en
omliggende dorpen als Retie, Dessel, Balen,... Het
centrum heeft daarom echter geen 'stedelijk' karakter.
Ook hier is de dichtheid nog eerder laag, alhoewel het
beleid planningsinitiatieven nam om enige densiteit te
stimuleren. In het hartje van centrum-Mol zijn er maar
weinig private projectsites waar concreet transformaties
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worden voorbereid. Het publiek domein in het centrum
is nog sterk afgestemd op de auto: parkeren op straten
en pleinen, moeite om het doorgaand verkeer te weren,
weinig royale ruimte voor fietsers of voetgangers.
Waardoor er niet echt sprake is van een aantrekkelijke
verblijfsomgeving, laat staan een geanimeerd publiek
domein met stedelijke allure.
ONAANTREKKELIJKE
STATIONSOMGEVING
Het meest opvallende speelt dit in de
stationsomgeving. Alhoewel het station vlak tegen
het centrum gelegen is, op 650m van de Markt, heeft
haar omgeving een wat desolaat en perifeer aandoend
karakter. De gemeente is zich bewust van de urgentie om
dit aan te pakken, en werkt actief aan enkele projecten
vlak tegen het station. De wijdere stationsomgeving
stond in 2019 echter nog niet op de gemeentelijk agenda
als projectgebied.
WEINIG CONNECTIE TUSSEN KERNEN
EN GROENSTRUCTUREN
Mol is een zeer groene gemeente. Haar open
ruimte trekt enorm veel recreanten. Ook voor de
inwoners is het groen nooit veraf. Maar het is niet overal
even goed waarneembaar of toegankelijk. Zeker niet in
het centrum dat een eerder versteend aanzien heeft. De
potenties van de Netevallei zijn bij het bestuur al gekend
en voorwerp van het beleid, alhoewel dit nog niet ten
volle gerealiseerd is. Andere groenstructuren, zoals de
gordel van bosfragmenten noord van het station komen
maar heel gefragmenteerd en wat ad hoc in 't vizier
van het bestuur. Ook het structureel versterken van
groenstructuren in het stedelijk centrum lijkt anno 2019
nog geen speerpunt van het beleid te zijn.
GROENE GEMEENTE MAAR LANDSCHAP
ONDERGEWAARDEERD
Mol heeft veel mooie open ruimte. Er zijn
verschillende waardevolle bossen en natuurgebieden
aanwezig. Talrijke beekvalleien lopen oost-west. en
dooraderen zo het grondgebied met een groen-blauw
netwerk. Alle inwoners wonen dichtbij groen. Maar het
landschap laat zich niet altijd makkelijk lezen door de
Mollenaren.
De Postelse bossen zijn heel bekend bij het grotere
publiek. Ze worden goed beheerd door Natuur&Bos. De
Molse Netevallei is een staaltje topnatuur. Natuurpunt
ontfermt zich hierover. Dicht bij het centrum is het
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Netepad aangelegd en brengt zo de kwaliteiten van de
vallei tot dicht bij de inwoners. Verderop is de link met
de kernen minder uitgewerkt en wordt de vallei als
versnipperd ervaren. Grote auto-infrastructuren vormen
harde barrières in het kwetsbare landschap.
Het meest opmerkelijk is het (zand)
ontginningslandschap en de verschillende kanalen.
De hydrolische structuur in Mol is complex. Het
plassenlandschap is het meest unieke landschap in Mol.
Echter overstijgt de Kempense Meren het grondgebied
Mol en is overleg met andere overheden nodig. Momenteel
loopt een planproces over het PRUP Kempense Meren
II, waar wordt gezocht naar de correcte integratie van
nieuwe ontginningen. Dit zou een kans kunnen zijn voor
de gemeente om Mol meer op de kaart te zetten (maar
deze kans wordt nog niet zo actief gegrepen).
HOOGWAARDIGE TEWERKSTELLING
Mol is, in tegenstelling tot sommige andere
gemeenten op de Kempische As, niet de gemeente met
de grote bedrijventerreinen voor industrie of KMO,
maar een dienstenstad. Opvallend voor Mol is de zeer
hoge tewerkstelling in de hoogtechnologische sector.
De tewerkstellingspolen in deze sector (VITO, het
onderzoekscentrum kernenergie SCK.CEN en enkele
andere onderzoekscentra) liggen aan de rand van Mol,
op de grenzen met Geel en Dessel. De relatie met het
voorzieningencentrum in Mol-centrum en het station
is heel beperkt. Ook de tewerkstelling in toerisme en
recreatie is bovengemiddeld, opnieuw zijn de linken
tussen de toeristisch-recreatieve sector van de Kempense
Meren en het centrum van de stad beperkt. Het stedelijk
centrum profiteert nog niet volop mee van de Molse
economische troeven.

BESTUURSWISSEL LAAT RUIMTE VOOR
NIEUWE VISIES
De lokale verkiezingen van einde 2018 zorgden
voor een gedeeltelijke coalitiewissel. Ruimtelijke keuzes
van de voorbije legislaturen konden opnieuw worden
geëvalueerd, en de ambities hernieuwd. Dit zorgde ten
tijde van de opmaak van de bouwmeesterscan al voor
enkele straffe nieuwe standpunten: het niet aansnijden
van enkele nog groene, voor wonen bestemde, gebieden
bv. aan de Haakstraat.
Ook is er een wens om de beleidskeuzes helder
te krijgen op nieuwe thema's: focus op fietsveiligheid,
heldere keuzes in het ontwikkelings- en dichtheidsbeleid,
aangepaste verkeerscirculatie in het centrum en het
uitwerken van een toeristisch beleid voor Mol.
Deze situatie leidde tot open en vruchtbare
discussies tussen onderzoeksteam en gemeente. De vraag
stelt zich wel in hoeverre de gemeentelijke diensten
voldoende zijn uitgerust om aan de slag te gaan met
de nieuwe thema's en opgaven waarop het bestuur zich
graag wil storten...

Abdij van Postel, toeristische trekpleister voor fietsers en wandelaars (copyricght gemeente Mol)
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2.1.A DE BEBOUWDE RUIMTE:
			 WONEN & VOORZIENINGEN
spreiding inwoners 2018

27%

19%

18%

stad

gehucht

35%

VK+WP+WE

linten + verspreid

Voorlopige suggestie afbakening stedelijke kern, gehuchten, verkavelingen-woonparken-weekendverblijven, linten

20

GEVARIEERDE WOONOMGEVINGEN
De nederzettingsstructuur van Mol is gevormd
uit een hele reeks historische dorpen en gehuchten;
Mol-centrum, Millegem, Achterbos, Donk, Ezaart,
Ginderbuiten, Gompel, Heidehuizen, Millegem, Rauw,
Sluis, Wezel en het dorpje Postel dat ontstond op het
gebied van de Postelse Abdij. De woonomgevingen
zijn er zeer gevarieerd, gaande van linten in de open
ruimte, verkavelingen, uit historische enclaves gegroeide
kleine dorpjes, al dan niet in lintvorm, en een iets meer
verstedelijkt gebied van Mol-centrum met daarmee
volledig vergroeide gehuchten.
WONEN IN DORPEN EN GEHUCHTEN
Het gros van de Mollenaren woont in gebieden
die we, in een voorlopige afbakening, als dorp of gehucht
aanduidden.
Samen met de typische verkavelingswijken tegen
of tussen deze dorpen of gehuchten met oudere kern,

herbergen deze ruimten 53% van alle inwoners. In de
iets compacter bebouwde zone die we hier als centrum
of 'stad' hebben geduid -het gaat om Mol-Centrum, een
stuk van Ezaart en de noordelijke stationsomgevingwoont nog geen vijfde van de Molse bevolking. Een goed
kwart van de Mollenaar leeft in de verspreide bebouwing:
de woonlinten buiten de kernen, de zonevreemde
bebouwing,...
WONEN AAN ZEER LAGE DICHTHEID
De overheersende woningtypologie is de
grondgebonden eengezinswoning (69% van alle
woningen), de meeste in open bebouwing (40% van alle
woningen). De Mollenaren wonen dan ook aan zeer lage
dichtheid: inwonersdichtheden in de verkavelingen,
lager dan 6 inw/ha zijn geen uitzondering. In de dichtst
bevolkte kernen gaat het nog steeds maar om maximaal
28 inw/ha, wat overeenkomt met woningdichtheden
onder de 10 won/ha.

Inschatting van de inwonersdichtheid in verschillende delen van de woonkernen en verkavelingen

02. DIAGNOSE

21

BWMSTR SCAN

Eindrapport Gemeente Mol

GOED UITGERUST CENTRUM
Mol heeft een 'stedelijk' centrum waar alle
lokale en heel wat bovenlokale voorzieningen te vinden
zijn: middelbare scholen, cultuurcentrum, ziekenhuis,
winkelstraat, horecacluster,... Al wat van een kleine stad
te verwachten valt, is hier aanwezig. Mol bedient dan ook
heel wat dorpen in de omgeving: Dessel en Retie, Balen,
Arendonk. Het concurreert op dit vlak met klein- tot
regionaalstedelijke gebieden in de directe omgeving als
Geel, Lommel en Turnhout.

BEPERKTE STEDELIJKE ALLURE
Tegelijk heeft het centrum niet onmiddellijk
de stedelijke ambiance die bezoekers van een groter
voorzieningencentrum kunnen verwachten. De zone
met handel en horeca is nog niet echt als gezellige
verblijfsomgeving ingericht. Ondanks inspanningen
om doorgaand verkeer uit 't centrum te weren, blijft
de rijdende en geparkeerde auto sterk aanwezig op het
publiek domein. De handel heeft het moeilijk aan de
randen van het winkelgebied, met nogal wat leegstand.
Een striktere concentratie dringt zich op. Door al deze
factoren kan worden vermoed dat Mol haar potentie
als aantrekkingspool voor inwoners uit de omgeving,
toeristen in de regio, en werknemers, nog niet volop
waarmaakt.

POTENTIES VOOR NOG MEER GROEN
Mol-centrum is zeker niet de meest versteende
van de Vlaamse stadscentra. Er is een mooie groene
'boulevard' - Reydamslaan-Smitslaan- die enkele grote
publiekstrekkers ontsluit. Er zijn een aantal publieke
groenplekjes, zoals het parkje op 't oude kerkhof.
Er verschijnen straatbomen bij heraanleg. Maar het
stadscentrum profiteert nog weinig van de zeer mooie
groene ruimte pal tegen het centrumgebied: de Netevallei
in het zuiden en de strook van bosfragmenten in 't
noorden. De gemeenten investeerde recentelijk wel al
in de toegankelijkheid van de Netevallei, maar het groen
geraakt nog niet volop tot in de 'stad' doorgetrokken.
Ook centraal in het centrum is er nog geen duidelijke
structuur van met elkaar verbonden groenplekken.

STATIONSOMGEVING VOELT PERIFEER
Het station van Mol ligt pal tegen Mol-centrum,
aan het einde van de handelsstraat Statiestraat. En toch
voelt deze omgeving zeer perifeer.
Pas de laatste jaren verschenen vlakbij 't station
wat compactere projecten voor wonen of voorzieningen,
of worden ze momenteel gepland. De herontwikkeling
aan de Keirlandse Zillen, noord van de sporen, is het
grootste geplande project met 350 woningen, een
centraal park en wat aanvullende functies. De gemeente
bereidt een overeenkomst voor met de ontwikkelaar,
zodat deze flink financieel zal moeten bijdragen aan
mobiliteitsoplossingen rond het station, waaronder bv.
de aanleg van een parkeergebouw of een vernieuwde
zachte verbinding onder de spoorwegbundel. Het zou
gaan over 1 à 1,5 miljoen euro: een moedig beleid!

school
projectsite
K. Zillen

school
KMO-zone

handel
Rozenberg

kernwinkel
gebied
school
school & zorg

gemeentehuis

horeca

zorg

handel
Molderdijk

sport

Diagnosekaart centrum
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projectvoorstel op de oude fabriekssite aan de Keirlandse Zillen, pal ten noorden van het station

02. DIAGNOSE

23

BWMSTR SCAN

MATIG & SLECHT UITGERUSTE DORPEN
Naast het centrum kan eigenlijk geen
enkele van de Molse woonkernen op een echt goed
uitrustingsniveau stoelen. De wat grotere dorpskernen
hebben wel wat lokale gemeenschapsvoorzieningen:
basisschooltje, ontmoetingslokaal, jeugdwerking,...
Maar de commerciële voorzieningen zijn er bijna overal
ondermaats of afwezig. We tonen hieronder de VITOkaarten met de lokale voorzieningen en de regionale
voorzieningen. Regionale voorzieningen zijn er vooral
in het centrum, deze concentratie straalt nog af op de
onmiddellijke omgeving.
... OP VARIABELE AFSTAND CENTRUM
Voor de dorpskernen op zeer korte afstand van
Mol-centrum is die matige uitrusting wellicht niet zo
problematisch. Heel wat kleinere kernen liggen op korte
fietsafstand van Mol-centrum met al z'n voorzieningen:
Achterbos, Millegem, Ginderbuiten, Sluis, Ezaart,
Gompel, Heidehuizen,... Voor dorpen op grotere afstand,
zoals Donk, Rauw en Wezel, is dit echt wel problematisch.
Terwijl Donk nog wat voorzieningen vindt op de steenweg
en Wezel nog een grote supermarkt heeft, is dit voor
Rauw niet het geval.

Eindrapport Gemeente Mol

ZICHTBAAR IN DE RUIMTEKOMPASSEN
Hiernaast tonen we de ruimtekompassen - de
wat grotere kernen; geen gehuchtjes, en ook Gompel
werd in het ruimtekompas niet als kern behandeld- die
BUUR voor de provincie Antwerpen ontwikkelde i.k.v.
de voorbereidingen voor het provinciale beleidsplan
ruimte. Deze kompassen tonen de huidige toestand
en doen nog geen uitspraak over het gewenste beleid.
Hierop zien we de mate waarin een kern duurzaam
bereikbaar is in de blauwe kleur (knoopwaarde), en de
nabijheid van voorzieningen in rood (plaatswaarde).
Geruikersintensiteit (geel) toont de omvang van
inwoners en gebruikers; ruimtelijke context (groen)
toont de mate waarin de ontwikkeling van de kern niet
wordt gehinderd door factoren als natuurgebieden,
overstromingsgebieden, hoge erfgoedwaarde e.d.
We stellen vast dat de kernen dichtbij 't centrum
behoorlijk scoren voor voorzieningen en duurzame
bereikbaarheid: vooral de uitstraling van Mol station
en de goede voorzieningen in 't centrum speelt hierin
een grote rol. De kompassen werken hier maar heel
beperkt onderscheidend; we zullen dus vooral uit lokaal
ruimtelijk onderzoek moeten bekijken welke van deze
dorpen voor transformatie in aanmerking komen.
De verderaf gelegen kernen Wezel en Rauw
scoren ronduit slecht voor duurzame bereikbaarheid en
nabijheid van voorzieningen.

Mol

Achterbos

Millegem

Heidehuizen

Donk
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Wezel

Ginderbuiten

Sluis

Rauw
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...EN OP DE VITO - KAARTEN
De scores in de ruimtekompassen voor
voorzieningen werden berekend op basis van de scores
op de kaarten van VITO, opgemaakt i.k.v. het onderzoek
'ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde
en nabijheid voorzieningen'. We tonen hiernaast de
scores voor dagelijkse voorzieningen -redelijk gespreid
over alle dorpen- en voor regionale voorzieningen
-geconcentreerd in Mol-centrum-.
Bij deze kaarten is het belangrijk om op te merken
dat een goed voorzieningenniveau 'uitstraalt' naar de
omgeving die een goede verbinding heeft naar deze
voorzieningen. Dat de dorpen en gehuchten dichtbij het
centrum een redelijke score vertonen, betekent daarom
niet dat ze zelf zo goed uitgerust zijn. Deze 'uitstraling'
werd in de Antwerpse ruimtekompassen, hierboven
getoond, niet gecorrigeerd.

Zeer goed

Voorzieningenkaart studie knoop- en plaatswaarde Vito - lokale voorzieningen

Voorzieningenkaart studie knoop- en plaatswaarde Vito - regionale voorzieningen

Beperkt
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MOL - evolutie 2003 - 2018
TOTAAL
HUISHOUDENS + 2.750

1-2 pers

3+ pers

+ 2.690

+ 60

aandeel

98%

2%

vgl.Vlaams

96,5%

3,5%

groei in %

+ 21,3%

vgl.Vlaams

+ 13,6%
TOTAAL

WONINGEN

+ 3.245

APPART.

GRONDGEB.

+ 1.990

+ 1.254

aandeel

61%

39%

vgl.Vlaams

64%

36%

groei in %

+25%
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MISMATCH TUSSEN WONINGBOUW &
DEMOGRAFIE
Mol kende echt een flinke huishoudensgroei in
de voorbije 15 jaren; wel 21%, wat véél hoger ligt dan het
Vlaamse gemiddelde. De woninggroei volgens de officiële
statistieken ligt nog wat hoger. Mol heeft dus een enorme
aantrekkingskracht gekend.
Net zoals in zovele Vlaamse gemeenten, stellen
we echter een flinke mismatch vast tussen de evoluties
van de huishoudens en die van de woningen in de laatste
15 jaren. Terwijl de huishoudensgroei bijna uitsluitend
kleine gezinnen betrof -1 of twee personen- was bijna
40% van de nieuwbouw woningen een grote woning,
of alleszins een grondgebonden woning. Er werden
dus wel meer compacte woningen bijgebouwd dan
grondgebonden eengezinswoningen, maar die 1.250
extra grotere woningen beantwoordden geen feitelijke
behoefte. Dit betekent dat de grotere woningen hoe
langer hoe meer 'onderbewoond' worden. Het gaat
vermoedelijk om woningen van de jaren '60, '70 en '80
waarvan de bewoners stilaan hoogbejaard worden.
GEEN COHERENTIE IN VERDICHTING
Het is moeilijk om, vanuit de aanwezige en in
opbouw zijnde woningbouwprojecten, een beeld te
vormen van een beleid rond woonverdichting. Compacte
woonprojecten worden teruggevonden in Mol-centrum,
en in sommige van de kleinere dorpscentra. Maar we
treffen ze even goed aan, op de steenwegen aan de rand
van de dorpen; occasioneel ook plots in het midden van

een klassieke verkaveling. Er bestaat niet alleen geen
formeel vergunningenkader voor woonverdichting, maar
er lijkt ook geen sprake van heldere richtlijnen in de
vergunningenpraktijk.
EERDER BEPERKTE GROEIBEHOEFTE
Voor de komende 15 jaar wordt de verwachte
huishoudensgroei (trendscenario SRV) ongeveer
gehalveerd ten opzichte van wat Mol doormaakte in
de voorbije 15 jaar -ook dat is gelijklopend met de
algemene trends in deze regio-. Deze groei van ca. 1.680
huishoudens bestaat nog deels, voor een tiende, uit
grotere gezinnen, wat voor een perifere gemeenten toch
eerder uitzonderlijk is.
In het recente verleden werd Mol gezien als
gemeente die een verhoogde taakstelling kreeg t.o.v. de
trend. In functie van de afbakening van het kleinstedelijk
gebied werd actief gezocht naar bijkomende
groeipotenties binnen het stedelijk gebied. Er is geen
aanleiding om te veronderstellen dat dit standpunt zou
wijzigen
Momenteel is wel niet duidelijk hoe sterk het
ruimtelijk beleid van de hogere overheden zal aansturen
op een sterkere groei in de stedelijke gebieden ten koste
van de minder goed uitgeruste gemeenten. De provinciale
onderzoeken ter voorbereiding van het provinciale
beleidsplan ruimte Antwerpen en de ruimtekompassen,
tonen wel de potentie van Mol centrum en de direct
daarrond gelegen woonkernen. Een licht verhoogde
groeiverwachting ten opzichte van de trendprognose is
dus wel mogelijk.
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MOL - TREND prognose 2019 - 2034 (SVR)
TOTAAL

1 - 2 pers

3+ pers

HUISHOUDENS + 1.680

+ 1.497

+ 183

aandeel

89%

11%

vgl.Vlaams

92%

8%

groei in %

+ 10,6%

vgl.Vlaams

+ 8%

MOL - TRENDBREUK prognose 2019 - 2034
TOTAAL

1 - 2 pers

3+ pers

HUISHOUDENS
aandeel
vgl.Vlaams
groei in %

?

vgl.Vlaams
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RUIMTERESERVES ONBEBOUWD - zonder WUG of
PRUP
oppervlak
aanname
# WOE
'Stad'

22 ha

40 woe/ha

893

'Gehucht' 95 ha

20 woe/ha

1.893

'VK+WP'

56 ha

15 woe/ha

845

Uit kern

154 ha

15 woe/ha

2.315

TOTAAL

327 ha

5.950
woe

RUIMTERESERVES VERDICHTING WEEFSEL
'Stad'
'Dorp'

lage dichtheid -> meer
verdichten?
beleid = ?

'Gehucht'

beleid = ?

Uit kern

invullen lage dichtheid

?

TOTAAL

VERGELIJK BEHOEFTEN WONINGEN
1.680
woe
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RUIMTERESERVES DEKKEN RUIM DE
BEHOEFTEN
Zoals zovele gemeenten in de noordoostelijke
meer perifere Vlaamse regio's, is het aanbod aan
bebouwbare ruimte enorm. Alleen al de onbebouwde
percelen met woonbestemmingen -we rekenen niet eens
woonuitbreidingsgebieden mee, zelfs niet deze die het
afbakenings-PRUP heeft vrijgegeven voor ontwikkelingkunnen in theorie bijna 6.000 nieuwe woningen opvangen
zonder stedelijke dichtheden te gebruiken. Dat is 3 à 4
keer de behoefte van de komende 15 jaren.
Dan houden we niet eens rekening met de
verdichting op reeds bebouwde percelen -denk aan
de sloop van een villa voor de bouw van een klein
appartementsblokje- die eigenlijk niet te ramen is.
Afhankelijk van de omvang van de zones waar men
dergelijke verdichting toelaat, kan het verdichtingsbeleid
nog vele malen meer ruimte voor extra woningen creëren.
Hierbij past wel een nuancering: deze snelle
berekening houdt geen rekening met de beperkingen
op deze percelen (niet gelegen aan uitgeruste weg,
beperkte realisatiegraad omdat eigenaars ze niet
wensen te bebouwen,...). Om die reden, en wellicht
(eigen veronderstelling) ook omdat de verdichting in
het al bestaande weefsel moeilijk in te schatten is,
besliste de provincie om bij de afbakening een aantal
woonuitbreidingsgebieden die op redelijk korte afstand
van Mol-centrum liggen, als toekomstig woongebied te
beschouwen.

1

6

2

3

4
5

6

Woonuitbreidingsgebieden na afbakening stedelijk gebied
1. Donk: niet vrijgegeven, deels gerealiseerd
2. Sluis - Waauwerdijk: nog realiseerbaar
3. Sluis - Past. Wuytsstraat: deels nog realiseerbaar

02. DIAGNOSE

4. Ezaart - het Ven: deels nog realiseerbaar
5. Ezaartveld: gerealiseerd
6. ingenomen door andere functies
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TOTAAL VERSPREIDE GROEI DREIGT
De ruimtereserves vinden we niet enkel
in de verkavelingen en de centra van de kleinere
woonkernen, in de nog niet gerealiseerde 'vrijgegeven'
woonuitbreidingsgebieden, maar even goed in de directe
omgeving van Mol centrum en haar station.
De gemeente zal, wil zij de verwachte
huishoudensgroei inzetten om bepaalde woonkernen te
versterken en transformeren, daarom uitermate selectief
moeten zijn met haar keuzes rond verdichting. Sturen
zal immers heel moeilijk zijn, met al deze onmiddellijk
bebouwbare percelen. Een totaal verspreide groei is
immers een heel realistisch scenario voor Mol.

Onbebouwde percelen (roze): zoom op Mol-centrum en directe omgeving (onder) en Rauw-centrum + verkaveling (boven)
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2.1.B DE BEBOUWDE RUIMTE: BEDRIJVIGHEID

MULTIMODAAL ONTSLOTEN
BEDRIJVENTERREIN
Naast enkele industriële bedrijfsfragmenten,
beschikt Mol over een ca. 140ha (gewestplanzone) groot
bedrijventerrein 'Berkenbossen'. Het gaat om een terrein
met vooral grote bedrijfspercelen, waarvan grote delen
gebruikt voor opslag. Van niet alle percelen is even
duidelijk hoe intensief ze worden benut.
Het terrein, gelegen langs 't kanaal DesselKwaadmechelen, huisvest verschillende watergebonden
bedrijven. Het wordt ook doorsneden door de spoorlijn
'Ijzeren Rijn'; spoorgebonden activiteiten hebben we
niet kunnen vaststellen.
De provincie plande via PRUP's in de voorbije jaren
verschillende uitbreidingen van het bedrijventerrein, in
Oost- en Westelijke richting.
CENTRAAL GELEGEN KMO -ZONE
Mol heeft daarnaast een kleine KMO-zone,
gelegen naast het spoor op slechts 1km van het station,
en een nog kleinere die recent werd gerealiseerd of
vernieuwd, ca.800m verderop. Terwijl de eerstgenoemde
een niet zo intensief ruimtegebruik kent, is de tweede
wel zeer compact uitgevoerd.

KMO-zone op 1km van station Mol
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Berkenbossen: onbebouwd terrein

Berkenbossen: bedrijfskavel met veel opslag

HOOGTECHNOLOGISCHE CAMPUSSEN
Heel belangrijk voor Mol zijn tenslotte
de campussen met specifieke kennisintensieve
tewerkstelling: het onderzoekscentrum voor kernenergie
SCK.CEN (aansluitend op de Belgoprocess site te Dessel),
verschillende afdelingen van het Vlaams Instituut voor
Technologisch Onderzoek VITO, verschillende andere
onderzoekscentra zoals het Technologiehuis voor
Milieu en Energie, het European Commission Joint
Research Centre (gemeentegrens met Geel),... Deze
bevinden zich in een groot gebied in het noordoosten
van Mol, tegen Dessel en Geel. In een zeer ruime 'zone
voor de vestiging van kerninstallaties' op 't gewestplan
onderscheiden we twee gebundelde campussen. Maar
even goed vinden we verspreid in dit gebied her en
der een specifiek onderzoeksgebouw, de campus van
de Europese school, en ook wat wonen waaronder de
'Europawijk' en de 'Atoomwijk'. Deze technologische
campussen, scholencampus en woonwijken liggen
temidden van groen en op vele kilometers van elk
voorzieningencentrum.
De bedrijvigheid en onderzoekscentra werden
in het overleg met de gemeente geduid als enorm
belangrijk omwille van de grote aantallen tewerkgestelde
hooggeschoolden.

SCK-CEN: campus in groene omgeving
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2.2 MOBILITEIT

EEN GEMEENTE MET ZEER VEEL KORTE
VERPLAATSINGEN
Op volgende pagina wordt de analyse getoond
van de verplaatsingen naar bestemmingen in Mol
(op een weekdag, data 2017). De gegevens komen
uit het strategisch verkeersmodel Vlaanderen versie
4.2.1. Ze zijn het resultaat van simulaties op basis
van socio-demografische gegevens. We bekeken de
intergemeentelijke verplaatsingen; de verplaatsingen
vanuit de buurgemeenten Dessel-Retie-Geel-MeerhoutBalen-Lommel; en tenslotte vanuit de rest van België.
Opvallend is het zeer kleine aantal verplaatsingen vanuit
de ruimere regio; slechts 23% komt van buiten de gordel
van buurgemeenten. Het valt op hoe sterk zelfvoorzienend
Mol is op vlak van werken en voorzieningen.
IN VERHOUDING VEEL AUTOGEBRUIK
Tegelijk gebeuren deze verplaatsingen bijna
ontstellend vaak met de auto (81%). Zelfs voor
verplaatsingen binnen Mol, bedraagt het aandeel 72%!
Zeker voor werkverplaatsingen en overige (recreatie,
winkelen,...) is de auto absoluut dominant. In het
schoolverkeer lokaal en vanuit buurgemeenten zien we
fiets OV (dus bus) wél een belangrijke rol opnemen.

diagnosekaart mobiliteit
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EEN MATIGE BUSBEDIENING EN
SPOORSTATION
Het openbaar vervoer naar Mol-centrum
matig te noemen voor wat betreft het bovenlokale
en regionale niveau. Er zijn de spoorverbindingen
Antwerpen-Hamont en Mol-Hasselt. Er zijn bovenlokale
en regionale buslijnen naar verschillende omringende
steden: Geel, Diest, Turnhout,... Gemeente Mol en NMBS
bereiden initiatieven voor om van het spoorstation
een veel sterkere hub te maken, met investeringen in
een betere bereikbaarheid van de spoorperrons, extra
fietsenstallingen en plannen voor een parkeergebouw.
De Molse 'dorpen' moeten het echter stellen
met lokale busverbindingen tussen het centrum, de
verschillende deelgemeenten en de campus VITO-SCK.
Door de gemeente wordt dit aanbod als ondermaats
ervaren. Gezien de vele bewoners buiten het centrum,
zijn dit niet de condities om naar de door de Vlaamse
Regering vooropgestelde modal split 60/40 te gaan. Welke
de effecten van het beleid op niveau van de vervoerregio
zullen zijn, is vooralsnog onduidelijk.

02. DIAGNOSE

grote openlucht pendelparkings aan het station

busstation aan het spoorstation Mol

blue bikes aan het spoorstation Mol

fietstunnel onder de N71
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TOTAAL VAN/NAAR MOL
(WERK VERPLAATSINGEN)

TUSSEN MOL EN OVERIGE GEMEENTEN
(WERK VERPLAATSINGEN)

N

N

Motief
Verplaatsingen binnen Mol
Tussen Mol en buurgemeenten
Tussen mol en overige gemeenten
Totaal van/naar Mol

8%

0%
14%

8%
VANUIT
BUURGEMEENTEN
83%

BINNEN MOL

86%

Zacht verkeer

Zacht
verkeer
OV
Auto
VERPLAATSINGEN BINNEN MOL

OV

VANUIT OVERIGE
( BINNEN BELGIË )

Auto

TUSSEN MOL EN BUURGEMEENTEN
(TOTAAL VERPLAATSINGEN)

(TOTAAL VERPLAATSINGEN)

0%

8%

27%

TUSSEN MOL EN OVERIGE GEMEENTEN
(TOTAAL VERPLAATSINGEN)

15%

4%

ALLE
MOTIEVEN

3%

72%

87%
TOTAAL

TUSSEN MOL EN OVERIGE GEMEENTEN
(OVERIGE VERPLAATSINGEN)
Zacht verkeer

OV

VAN/NAAR MOL

( O V E R I GZacht
E V Everkeer
R P L A A TOV
S I N GAuto
EN)

Auto

0%

Auto

83%

44%

Zacht verkeer

0%

42%
57%

( BINNEN BELGIË )

Zacht verkeer

100%

OV

Auto

AUTOAFHANKELIJKHEID (%)
(TUSSEN MOL EN OVERIGE
GEMEENTEN)
90%
86%

58%

21%

100%

40%WERK

VERPLAATSINGEN BINNEN MOL
(WERK VERPLAATSINGEN)

60%

23%

40%

42%

20%

4%

74%

0%
School

Werk

Overige

Zacht verkeer

OV

0%

Auto

Zacht verkeer

60%

OV

AUTOAFHANKELIJKHEID (%)
(VERPLAATSINGEN BINNEN MOL)
74%

76%

Auto

100%

AUTOAFHANKELIJKHEID (%)
(TUSSEN MOL EN BUURGEMEENTEN)

80%

100%

60%

40%

40%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

Werk

Overige

School

OV

OV

Zacht verkeer

Auto

Werk

Overige

%
32%
44%
24%
100%

Modus auto
Verplaatsingen binnen Mol
Tussen Mol en buurgemeenten
Tussen mol en overige gemeenten
Totaal van/naar Mol

Werk
74%
89%
86%
83%

Overige
76%
89%
90%
83%

Auto

OV

Auto

8%

Zacht verkeer

Auto

OV

Auto

TOTAAL VAN/NAAR MOL

100%

Auto

AUTOAFHANKELIJKHEID (%)
(TOTAAL VAN/NAAR MOL)
83%

School
Verplaatsingen binnen Mol
Tussen Mol en buurgemeenten
Tussen mol en overige gemeenten
Totaal van/naar Mol

Totaal
3.200
2.800
1.200
7.200

%
44%
39%
17%
100%

Totaal

%

9.700
8.800
24.000

40%
37%
100%

23%

Zacht verkeer
1.400
600
0
2.000

41%

OV
400
600
700
1.700

Auto
1.400
1.600
500
3.500

Werk
Zacht verkeer
Verplaatsingen
binnen Mol binnen Mol
1.300
Verplaatsingen
Tussen Mol en buurgemeenten
700
Tussen mol en overige gemeenten
0
Tussen mol en overige gemeenten
Totaal van/naar Mol
2.000

OV
Auto
200
4.200
Tussen
Mol
400
8.600
1.200
7.600
1.800
20.000

Overige
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Bijna 8 op 10 verplaatsingen gebeuren binnen Mol of van/naar buurgemeenten
4op 10 van de schoolverplaatsingen gebeuren binnen Mol. Hiervan gaat 4,5 op 10 met de auto, 4,5 op
10 met de fiets en 1 op 10 met het openbaar vervoer.
1 op 2 schoolverplaatsingen gebeurt met de auto
1 op 4 werk verplaatsingen gebeurt binnen Mol en hiervan gaat 3 op 4 met de auto naar het werk.
4 op 5 werkverplaatsingen gebeurt met de auto
Minder dan 5% van de overige verplaatsingen gebeurt met het openbaar vervoer.
4 op 5 overige verplaatsingen (oa. shoppen) gebeurt met de auto.
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fietstunnel onder de N71

analyse van de verplaatsingen per motief en per modi, binnen de gemeente Mol, tussen Mol en haar randgemeenten, en erbuiten
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Er worden drie motieven onderscheiden: werk (werk voor actieven, werk voor niet-actieven,
zakelijk), school (educatie), en overige verplaatsingen (winkelen voor boodschapppen, winkelen
voor schoppen, recreatief-sociaal bezoek en overig). Er worden drie verplaatsingsmodi
onderscheiden:
zacht verkeer
(voetganger
en fiets), openbaar
busstation
aan het
spoorstation
Mol vervoer (bus, tram, trein)en auto
(autobestuurder en autopassagier).
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De verplaatsingen hebben betrekking op vertrekkende trips op een weekdag in 2017 vanuit Mol
naar Mol, Alsook de verplaatsingen vertrekkende uit buurgemeenten (Lommel, Balen, Geel,
Dessel, Meerhout en Retie) en overige België naar Mol. Het betreft niet het totaal aantal trips.
Verplaatsingen van/naar het buitenland, doorgaande verplaatsingen alsook verplaatsingen door
vrachtvervoer worden niet in rekening gebracht.
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BESTAANDE TOESTAND MOL 2017

De data over verplaatsingen op gemeenteniveau in 2017 zijn afkomstig uit het strategisch
verkeersmodel Vlaanderen versie 4.2.1. De verplaatsingen zijn het resultaat van simulaties
uitgevoerd door het verkeersmodel op basis van socio-demografische gegevens. De gegevens
van de basistoestand 2017 zijn de best mogelijke beschikbare data over het verplaatsingsgedrag
van Vlamingen maar zijn steeds slechts een benadering van de werkelijkheid.
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De gegevens over het verplaatsingsgedrag zijn afkomstig van het departement MOW (team
Verkeersmodellen / afdeling beleid) en in het kader van de Bouwmeesterscan in 2019 bezorgt
aan de betrokken studiebureaus.

13%

AUTOAFHANKELIJKHEID (%)
(TUSSEN MOL EN OVERIGE
GEMEENTEN)
90%
86%

80%

57%

Totaal
18.600
26.200
14.200
59.000

83%

Zacht verkeer

40%

School

OV

0%

Auto

89%

Overige
13.000
16.000
6.100
35.000

24%

90%

89%

OV

10%

89%
OV

Werk
4.200
8.600
7.600
20.000

zakelijk), school (educatie), en overige verplaatsingen (winkelen voor boodschapppen, winkelen
28%
voor schoppen, recreatief-sociaal bezoek en overig).
Er worden drie verplaatsingsmodi
onderscheiden: zacht verkeer (voetganger en fiets), openbaar vervoer (bus, tram, trein)en auto
(autobestuurder en49%
autopassagier).

TUSSEN MOL EN OVERIGE GEMEENTEN
(OVERIGE VERPLAATSINGEN)

2%

Zacht verkeer

Overige
65%
60%
40%
58%

83%

Zacht verkeer

7%

60%

44%

Overige

TUSSEN MOL EN BUURGEMEENTEN
(OVERIGE VERPLAATSINGEN)

Auto

Werk
22%
32%
52%
33%

TOTAAL VAN/NAAR MOL
(SCHO
O L V E R P L A A Twerk
S I N G(werk
E N ) voor actieven, werk voor niet-actieven,
Er worden drie motieven
onderscheiden:

86%
OV

Motief
School
Verplaatsingen binnen Mol
12%
Tussen Mol en buurgemeenten
9%
Eindrapport
Tussen mol en overige
gemeentenGemeente
7%Mol
Totaal van/naar Mol
10%

De data over verplaatsingen op gemeenteniveau in 2017 zijn afkomstig uit het strategisch
6%
verkeersmodel Vlaanderen versie 4.2.1. De verplaatsingen
zijn het resultaat van simulaties
uitgevoerd door het verkeersmodel op basis van socio-demografische gegevens. De gegevens
van de basistoestand81%
2017 zijn de best mogelijke beschikbare data over het verplaatsingsgedrag
van Vlamingen maar zijn steeds slechts een benadering van de werkelijkheid.

14%

89%
Zacht verkeer

1%

76%

80%

83%

4%

Werk

%
36%
41%
23%
100%
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10 met de fiets en 1 op 10 met het openbaar vervoer.
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Dessel, Meerhout en Retie) en overige België naar Mol. Het betreft niet het totaal aantal trips.
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VERHOOGD FIETSGEBRUIK VRAAGT
INFRASTRUCTUURWERKEN
Het fietsgebruik in Mol is niet lager dan in de
gemiddelde Vlaamse gemeente. Maar gezien het vlakke
reliëf en de beperkte gemiddelde afstanden, zou dit
veel beter kunnen. Mol is natuurlijk qua oppervlakte
een grote gemeente, maar slechts een fractie van de
bevolking (Wezel en Rauw) woont op meer dan 5km van
Mol-centrum. Ook vanuit de buurgemeenten wordt er
niet zo veel naar Mol gefietst, terwijl de afstanden tussen
de centra max. 10km bedragen.
Vandaag zijn de condities voor fietsen zeker
nog niet ideaal. Functionele fietsroutes lopen langs
drukke steenwegen, soms met nauwelijks veilige
fietsvoorzieningen. In Mol werden de laatste jaren
wel investeringen gedaan in fietsinfrastructuur:
fietstunnel onder de N71, een nieuwe fietsverbinding

Eindrapport Gemeente Mol

tussen Sluis en het jaagpad langs het kanaal,
vrijliggende fietspaden langs de N136,... Maar er zijn
nog grote inspanningen nodig, zoals fietspaden op
de verbinding naar Postel (in voorbereiding) en de
fietsinfrastructuur tussen Mol-centrum en Mol-station
naar belangrijke tewerkstellingspolen (noordelijke
campus, bedrijventerrein Berkenbossen). De Vlaamse
investeringen gaan, naar aanvoelen van de gemeente,
veel te traag. De gemeente bereidt zelf een actieplan voor
om de knelpunten aan te pakken.

SCHROOM OM AUTO CONCURRENTIEEL
NADEEL TE BEZORGEN
Terwijl de gemeente graag wil investeren in
meer fietsen, blijft er schroom om resoluut de auto
haar concurrentieel voordeel te ontnemen om zo de
alternatieven te stimuleren. Zo wil de gemeente wel
werken aan opwaardering van het openbaar domein
in het centrum en kan er gesproken worden over het
verminderen van parkeren op een aantal centrumpleinen
en -straten. Maar 'kunnen parkeren vlakbij' blijft daarbij
ook een doelstelling; zo wil de gemeente bv. de parking
aan 't administratief centrum 't Getouw, slechts bereikbaar
via Markt-Laar, sterker promoten. Tegelijk groeit de
interesse om stapsgewijze het randparkeren te stimuleren
en investeert de gemeente in de randparking station en
onderzoekt ze mogelijkheden voor randparkeren in de
rand van het centrum, aan Molderdijk en Rozenberg.

DEELMOBILITEIT BEPERKT
Naast blue bikes aan het station is er in Mol nog
geen beleid rond deelmobiliteit vastgesteld.
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2.3 OPEN RUIMTE

*

*

*
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*
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*

*

KNAPPE LANDSCHAPSSTRUCTUREN,
MAAR NIET ALTIJD LEESBAAR
Mol heeft veel open ruimte. Met haar mooie
bossen en natuurgebieden kunnen we Mol gerust een
groene gemeente noemen. Talrijke beekvalleien lopen
oost-west. en dooraderen zo het grondgebied met een
groen-blauw netwerk. Het meest opmerkelijk is het (zand)
ontginningslandschap en de verschillende kanalen.
Alle inwoners wonen dichtbij groen. Maar het
landschap laat zich niet altijd makkelijk lezen door de
Mollenaren: valleien zijn versnipperd en veel groene
ruimte is niet toegankelijk (of enkel via grote autoinfrastructuren).
POSTELSE BOSSEN:
ZEE VAN OPEN RUIMTE
In het Noorden van Mol ligt een groot open
ruimtegebied, rond de abdij van Postel. De abdij ligt in de
kern van het gebied en is belangrijk historisch erfgoed.
Historisch lag de abdij voornamelijk in
heidelandschap op Ferrariskaart (1775) met enkele
bospatches. Langzaam raakte het gebied bijna volledig
bebost. De meeste bossen zijn naaldhoutaanplanten,
gekarteerd als biologisch waardevol. De biologische
waarde kan verhogen door omvorming naar gemengd
hout/loofhout (bv. eiken-beukenbossen) met open
plekken voor weides en heide. Hier maakt ANB al werk van.
Enkele kleinere beboste gebieden zijn al aanwezig van
voor 1775 en zijn dus erg waardevol oud bos. Regionaal
gezien maakt dit bos deel uit van een groot bebost gebied
dat zich uitstrekt over de gemeentes Lommel (BE),
Luyksgestel, Bergeijk, Hapert, Eersel, Bladel en Reusel
(NL). Het gebied is beschermd vogelrichtlijn gebied

en er komen dan ook verschillende vogelsoorten voor.
Ook voor grotere zoogdieren zoals everzwijnen is het
een interessant gebied. Het gebied is toegankelijk voor
recreatie via een wandelnetwerk en een ruiternetwerk.
Het gebied is volledig onderdeel van Natura 2000 gebied
(Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,
moerassen en heiden, de Zegge en de Ronde Put).
Ten westen van de abdij ligt een natuurgebied.
Natuurgebied Ronde Put (169 hectare) en de Watering
(72 hectare) zijn twee waardevolle natuurgebieden in
Postel met open water, rietland, moeras, heide, naaldbos,
hooilanden en drijftillen. Een gebied met Europese
topnatuur om als wandelaar tot rust te komen en te
genieten van de natuur.
Naast bos komt ook landbouw veel voor in
Postel. Het landschap kan beschreven worden als
een dambord van bossen en akkers. De landbouw in
is erg grootschalig: er zijn slechts een paar bedrijven
(8) die de cultuurgrond in gebruik hebben. Het gaat
om grondgebonden veeteeltbedrijven, akkerbouw
(voornamelijk aardappelen) en groententeelt in open
lucht. Dit gebied is verantwoordelijk voor bijna de helft
van de landbouwopbrengsten in Mol en bevat meer dan
de helft van alle landbouwgronden in de gemeente. Op
een klein gebied met plaggenbodems rond de abdij na,
is de bodem in dit gebied echter weinig geschikt voor de
landbouw. Er zijn dus vermoedelijk veel externe inputs
nodig om voldoende opbrengst in de arme bodems te
realiseren wat de landbouw weinig duurzaam maakt.
Zo is één van de landbouwbedrijven omgeschakeld en
produceert nu grasmatten. Waar het gebied zich wel toe
leent is de productie van hout.

LANDBOUW
MOLSE NETEVALLEI

*

*

LANDBOUW

Abdij van Postel (copyright gemeente Mol)
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Fietsen door de weilanden rond Postel (copyright gemeente Mol)
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Natuur en Bos is eigenaar en beheerder van een
groot deel van het gebied. Wanneer de kans zich voordoet
wordt privégrond opgekocht om het huidige bosareaal te
vergroten.
De Postelse bossen zijn een belangrijk gebied
voor recreatie, ook bovenlokaal. Er is echter nog werk aan
de winkel voor goed uitgeruste fietsinfrastructuur. En
zeker een duurzame verbinding met het centrum van Mol
kan beter. Maar dit staat bij de gemeente al op de radar.
Mol zet vandaag al actief in op betere fietsinfrastructuur.
Tot slot is er een nieuw PRUP Kempense Meren
op komst, betreffende een nieuwe zandontginning in
Zuid-Postel ter bescherming recreatie aan zilvermeer.

Eindrapport Gemeente Mol

NETEVALLEI
De vallei van de nete heeft twee armen in mol:
de Scheppelijke Nete (meest noordelijk) en de Molse
Nete (meest zuidelijk). De valleien lopen van Oost
naar West door de gemeente en zijn een erg belangrijk
element in de natuurlijke structuur van de gemeente.
De valleien hebben ook de rest van het landschap sterk
bepaald door hun structurerend effect op bebouwing en
bodemgebruik. Het landschap in het valleigebied zelf is
heterogeen, met broekbossen, populierenaanplanten,
moerassen, struwelen en graslanden. Het gebied heeft een
typische alluviale bodem waar hier en daar veenvorming
voorkomt. Het gebied kent een perceelsstructuur
die zeer typerend is voor voormalige turfwinningen.
Turfwinningen, die doorgingen in de tweede helft van de
19de eeuw, hebben hun sporen achtergelaten onder vorm
van langwerpige, smalle percelen, lineaire begroeiingen
en ontginningsputten.
Het valleigebied (vooral dat van de Molse Nete)
is voor een groot deel biologisch waardevol. Enkele
kleine gebieden worden erkend als natuurreservaat
en beschermd en beheerd door Natuurpunt. Het

volledige valleigebied valt onder het VEN en delen
onder de Natura 2000 habitatrichtlijn. Van een groot,
samenhangend natuurgebied is echter momenteel
geen sprake. De waardevolle natuur is versnipperd door
linten, weiden en akkers, en turfputten. De ecologische
en landschappelijke samenhang van de vallei kan dus
verder versterkt worden door het vergroten van de
beschermde natuur en geschiktere landbouwpraktijken
(natuurinclusieve veeteelt, natuurlijke oevers …). Dit is al
eerder vastgelegd in het GRS waar de vallei van de Molse
Nete wordt geselecteerd als natuurconcentratiegebied,
natuurcorridor en gaaf valleilandschap. In het
richtinggevende PRUP ’overstromingsgebied Molse
Nete’
is het onderzoeksgebied aangeduid als
natuurconcentratiegebied,
aandachtsgebied
voor
winteroverstroming en als aandachtsgebied voor
veenvorming.
Naast ecologische waarde vervult de vallei ook
een belangrijke rol als waterbuffer. De Netevallei is van
nature overstromingsgebied en de open ruimte rond de
waterloop beschermt de kernen tegen overstromingen.
De waterkwaliteit van de Molse Nete is behoorlijk, waar
het slib in de rivier is sterk vervuild door stroomopwaarts
gelegen fabrieken zoals de Nyrstar.
De vallei is een groot openruimtegebied kort bij
de bewoning en wordt vermoedelijk veel gebruikt voor
recreatieve activiteiten zoals wandelen en joggen, door de
lokale bevolking. Dicht bij het centrum van Mol loopt het
Netepad tussen centrum Mol en Gompel. Meer specifiek
is de ruimte rond de Molse Nete tussen Rozenberg en het
nieuwe zwembad vandaag uitgewerkt als een belangrijke
open ruimte structuur voor het centrum. Een centrale
rol is weggelegd voor het erg leuke Netepad. Nieuwe
ontwikkelingen moeten hiermee rekening houden en
de beleving en comfort voor de trage weggebruiker staat
voorop. Hiermee is veel groene ruimte meteen beleefbaar

dicht bij de kern. Naast natuur, zijn er ook historische
elementen (zoals het wolhuisje en de oude watermolen)
terug te vinden en ook ruimte voor sport en spel.
Verschillende kleine kernen en gehuchten staan
met hun voet (soms letterlijk) in de vallei: Gompel,
Hessie, Hoogeind, Heidehuizen en (via Balen) ook Wezel.
Het Netepad is een trage verbinding door de
vallei tussen centrum Mol en Gompel. De relatie met
de andere kernen en gehuchten in de vallei is echter
minder duidelijk en comfortabel. Spelbrekers hierbij zijn
grote verkeersinfrastructuren (zoals N71 en N18 richting
Heidehuizen) en het ontbreken van een voldoende
uitgewerkt traag netwerk in het groen. Nochtans is er
veel potentie om de vallei van de Molse Nete verder te
ontwikkelen als structurerend groen netwerk.

Nete ter hoogte van Borgerhoutsendijk

Moldersbok in de Netevallei centrum Mol (copyright gemeente Mol)

Put van Rauw (copyright gemeente Mol)
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UNIEK PLASSENLANDSCHAP
De meest opvallende structuur is het
plassenlandschap dat doorloopt in Dessel en Lommel. De
plassen ontstonden na witzandontginning. Na exploitatie
kregen ze voornamelijk een recreatieve functie of
nabestemming voor natuur. Sibelco doet vandaag nog
actief ontginningen in het gebied. Verschillende putten
worden nog ontgonnen of worden als een soort werfzone
gebruikt voor de ontginning van andere putten. Bijna alle
putten zijn nog in eigendom van Sibelco. Enkele putten
zijn eigendom van de gemeente en één (de Miramar)
is een private plas, die enkel toegankelijk is voor de
eigenaars van de weekendhuisjes op de rand.
Wat opvalt is dat in Mol verwezen wordt naar de
'Molse Meren' (op grondgebied Mol) terwijl de provincie
spreekt over 'Kempense Meren' (Mol, Lommel en Dessel).
Dit doet twijfelen aan de samenhang in beleid en visie.
Zilvermeer en Zilverstrand bestaan reeds langer
als recreatiedomein, het grootschalige Sunparks werd pas
recent aangelegd. De omgeving van het Zilvermeer staat

bekend als bovenlokale recreatieve poort. De ontginning
van de Miramar werd beëindigd in de jaren ’50. Sindsdien
werd de randzone bebouwd met weekendverblijven
en villa’s. Door de grote diepte en steile oevers is de
ecologische waarde van de plassen beperkt. De diepte van
de plassen beperkt ook de recreatieve mogelijkheden. Zo
is het bijvoorbeeld op de meeste plaatsen levensgevaarlijk
om te zwemmen. De oudste ontginning, waaronder het
Zilvermeer, zijn niet zo diep en dus uitermate geschikt
voor nabestemming recreatie en natuur.
Net ten noorden van de plassen ligt het kanaal
Bocholt Herentals dat een belangrijk structurerend
landschapselement is en ook een functie vervult als
recreatieve as.
Ten zuiden van het recreatiedomein Zilvermeer
ligt het natuurgebied Buitengoor. Ten noord-oosten
ervan De Maat. Deze gebied en worden beheerd door
natuurpunt, beschermd als VEN en habitatrichtlijngebied
en zijn erkend als natuurreservaat. De gebieden
hebben een grote biologische waarde met onder meer
moeras-, heide- en veenvegetaties. Deze zone moet
maximaal behouden worden voor natuurbescherming en
ontwikkeling.
Ten noorden van het kanaal bereidt de
provincie momenteel een planningsproces om nieuwe
ontginningen op te starten: PRUP Kempense Meren II
Het kan tot 70 jaar duren eer de nieuwe plassen volledig
ontgonnen zijn. Het PRUP heeft als doel evenwicht
te zoeken tussen ontginning, landbouw, recreatie en
natuur. Toch lijkt de economische drijfveer van de
zandontginning dé randvoorwaarde en wordt voor natuur
en landbouw gezocht naar compromissen om de impact
van onteigeningen te compenseren. Het lijkt dat de visie
over dit gebied vooral pragmatisch is en ambitie mist.

De historische Baileybrug over het kanaal (copyright gemeente Mol)
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BOSGORDEL:
GROENE SCHAT VOOR DE KERN
Ingesloten tussen het centrum van Mol,
Achterbos, Achterdonken en Ginderbuiten ligt een
geheel van bosfragmenten, een bosgordel. Het
merendeel van dit bos is ontstaan tussen 1860 en 1930
en is later verder uitgebreid. Het is een belangrijke en
makkelijk bereikbare open ruimte voor de inwoners
van deze gebieden en dus een belangrijke bron van
wijkgroen voor recreatieactiviteiten zoals wandelen en
joggen voor de omwonenden. Zoals alle bossen levert
het gebied nog veel andere ecosysteemdiensten zoals
koolstofopslag, houtproductie, creëren van habitats,...
Er zijn verschillende aantrekkingspunten in deze
bosgordel, zoals de grote speeltuin van Galbergen en de
15 Kapellekens.
Enkele linten en verbindingswegen verbreken
de samenhang van het bosgebied. Het verminderen van
deze versnippering is iets waar aan gewerkt kan worden.
Ook de verbinding met de bossen rond het natuurgebied
Buitengoor kan versterkt worden om de aaneenhangende
ecologische structuur in Mol te versterken. De bossen
hebben beperkte ecologische waarde: het gaat
voornamelijk om grove dennenbestanden. Omvorming
naar loofbossen met berken en eiken (een proces dat
in sommige delen al aan de gang is) zou de ecologische
waarde en de aantrekkelijkheid kunnen verhogen.
Het geheel van bosfragmenten sluit in het westen
aan aan de bossen van SKC*CEN (onderzoeksinstelling
nucleaire energie en andere toepassingen van
radioactiviteit)Het bos heeft vandaag beperkte
ecologische waarde, (grote grove dennenbestanden).
De bosgordel wordt vandaag niet als een
aaneengesloten groenstructuur ervaren. Mensen gaan
naar de speeltuin , bezoeken de 15 Kapellekens of
wandelen een stukje met hun hond, maar het geheel

is nu nog versnipperd. Ook het beleid hieromtrent
is gefragmenteerd. Zo is er een kaderplan Galbergen
(D+A) opgemaakt en is er een beschermingsbesluit 15
Kapellekens. Maar een integrale visie of plan voor het
geheel van bosfragmenten ontbreekt.

Nieuwe speeltuin in de Galbergen, bosgordel

landbouwgebieden rond Postel
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LANDBOUWKAMERS
Mol heeft een tamelijk klein landbouwareaal
(30% van de totale oppervlakte) en is dus geen echte
landbouwgemeente.
De
Molse
landbouwsector
focust voornamelijk op veeteelt voor melkproductie
en het merendeel van de landbouwgronden wordt
ingenomen door grasland en mais. Daarnaast zijn er
vooral in Postel een aantal akkerbouwbedrijven met
focus op aardappelproductie, en zijn er een aantal
tuinbouwbedrijven actief. De zandige bodems lenen zich
weinig voor hoogproductieve landbouw en de gebieden
die historisch verrijkt zijn met plagsel zijn veelal niet in
landbouwgebruik.
Het voornaamste landbouwgebied van Mol
bevindt zich in Postel (zie boven). Daarnaast zijn er
nog andere belangrijke landbouwzones rond Stokt,
Volmolen en Achterbos. In al deze gebieden oogt het
landbouwlandschap kleinschaliger dan in Postel, met
kleinere percelen en kleine landschapselementen.
• Achterbos: voornamelijk grasland en mais in functie
van de grondgebonden veeteelt.
• Ezaart (inclusief landbouw in de alluviale vallei van de
Molse Nete): Grondgebonden veeteelt
• Stokt: Mais en grasland in functie van de grondgebonden veeteelt (varkens en melkvee)
• Volmolen: meest recente landbouwontginning in Mol.
Voornamelijk grasland en maisteelt voor de grondgebonden veeteelt.
Met uitzondering de percelen bij van Stokt (lemig zand)
is de bodem niet geschikt voor intensieve landbouw,
maar wel voor bosbouw of natuur.

COMPLEX HYDROLOGISCH SYSTEEM
De waterhuishouding in heel het grondgebied
Mol laat zich niet eenvoudig analyseren. Het is een
complex hydrologisch systeem, zeker door de putten
en kanalen, de relatie met Kempisch plateau en de
Netevallei. De verschillende landschapsstructuren
hebben elk een eigen logica: de beekvalleien, plassen,
landbouwgebieden,
bossen,
stedelijk
gebied,...
Tegelijkertijd worden een aantal problemen steeds meer
voelbaar: droogte, waterkwaliteit, wateroverlast,... Zo
wordt de dalende grondwatertafel en de droge zomers
vandaag al duidelijk door de boeren ervaren. Anderzijds
dragen deze landbouwers ook wel bij aan het probleem
door de drainage van hun akkers. In de droge zomers
mogen zij water pompen uit het Postels Vaartje, maar
die waterkwaliteit is ontoereikend voor de meeste
teelten. Van het zuiver water uit de plassen mogen de
landbouwers alsnog niet gebruik maken.
De vraag naar maatregelen zal in de toekomst
steeds dringender worden. Het zal in de eerste plaats
merkbaar zijn voor natuur en landbouw. Maar ook de
inwoners zullen in hun directe omgeving de gevolgen
ervaren.
Maar er zijn ook kansen! Zo kunnen de Kempense
Meren mogelijk een bijdrage leveren. Veel van die
plassen lopen over in waterlopen of kanalen, waardoor
er jaarlijks twintig miljoen kubieke meter - zeer zuiver
- water wegvloeit. Er wordt door de Vlaamse overheid
onderzocht hoe dat water beter benut kan worden, net
als in mijnverzakkings- en andere ontginningsgebieden.
(bron: Zo wil Vlaanderen de droogte bestrijden - De
Standaard 19/04/2019)

RECREATIEF MOL, ZOEKEND NAAR EEN
HANDELSMERK
Op vlak van toerisme heeft Mol veel troeven in
huis, maar is bescheiden om ze uit te spelen. Postel is
al heel bekend, maar wordt vooral getrokken vanuit
Natuur en Bos. De mentale afstand met het centrum van
Mol is groot, waardoor Mol niet voldoende profiteert
van de bezoekers. De Kempense Meren zijn, na de stad
Antwerpen, het tweede belangrijkste toeristische gebied
in de provincie Antwerpen. In Mol wordt echter gesproken
over de 'Molse Meren' en wordt dus niet geprofiteerd van
de partners. Mol speelt vandaag ook nog geen trekkersrol
in het proces PRUP Kempense Meren II. Daar liggen
wellicht ook kansen om Mol en het plassenlandschap
beter op de kaart te zetten.
We voelen wel veel enthousiasme bij het nieuwe
bestuur om in de toekomst Mol beter te promoten. En
ook het recente toeristisch plan Mol worden duidelijke
ambities gesteld.

Recreatie aan het Zilvermeer(copyright gemeente Mol)

zilverstrand met weekendverblijfjes, recent vernieuwd
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2.4 ENERGIE
ENERGIE & WARMTE IN MOL 2019
Het huidig energie- en warmteverbruik van
alle Molse activiteiten - inwoners, bedrijven,... - kan
geschat worden op 852 GWh/jaar (gegevens Fluvius open
data 2017 en ProvinciesInCijfers.be). Dat is -bij wijze
van boutade- ongeveer hetzelfde als de productie van
ca. 142 grote windturbines. Aardgas -hierin zit vooral
verwarming van gebouwen- en stookolie nemen hiervan
40% voor hun rekening. De rest is fossiele brandstof voor
vervoer (34%), en het elektriciteitsgebruik.
De productie van hernieuwbare energie op
Mols grondgebied (zonne-energie: gegevens 2015) kon
geschat worden op 30,8 GWh/jaar, zo'n 3,6% van het
verbruik. Enerzijds zijn er de zonnepanelen en -collectoren
op gebouwen, waarvan naar schatting slechts 6,5%
reeds wordt benut. Volledige benutting zou nochtans
theoretisch tot 25% van het huidige energieverbruik
kunnen dekken (cijfers VEA, zie bronvermelding).
Anderzijds zijn er drie grote windturbines op het
bedrijventerrein Berkenbossen.

KLASSIEK KLIMAATACTIEPLAN
Mol heeft sinds 2014 een klimaatactieplan. Dat
werd opgemaakt om de ambities 20% CO2-besparing
te realiseren of zelfs te overtreffen op het gemeentelijk
grondgebied, tegen 2020 De ambities op vlak van
hernieuwbare energie in dit plan zijn eerder klassiek
te noemen en weinig concreet gemaakt: onderzoek
naar potenties voor zonne-energie, onderzoek naar
hernieuwbare warmte in gemeentelijke gebouwen,
onderzoek
naar
inplantingsmogelijkheden
voor
windturbines,... Mol engageert zich vandaag als
ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant
(Kempen 2030) ondermeer om de CO2-uitstoot op het
grondgebied te reduceren met 40% tegen 2030.
Een flinke schaalsprong dringt zich op. De
gemeente zal de technische maatregelen om hiertoe
te
komen
(vraagreductie,
efficiëntieverbetering,
elektrificatie, hernieuwbare energieproductie, etc. ) met
veel ambitie moeten aanscherpen.

VRAAGREDUCTIE NOG BEPERKT
Zoals elke andere gemeente in Vlaanderen
liggen de grote uitdagingen van Mol in het aanpassen
van het huidige gebouwenpatrimonium aan de
hedendaagse energetische verwachtingen. Er is vandaag
nog geen sprake van een bewuste (her)organisatie
en ruimtelijke ordening van de woonwijken en (niet
ETS) bedrijventerreinen, om deze te koppelen aan een
visie en sturing/stimulering rond sloop, renovatie,
elektrificatie, collectieve warmteverdeling, etc. Ook in
het transport zijn nog grote uitdagingen om het gebruik
van fossiele brandstoffen significant te verminderen: het
reduceren en herorganiseren van het personenvervoer en
goederentransport, het verduurzamen van de modal split
in de bedrijven en de elektrificatie van het wagenpark.
PIONIER IN GEOTHERMIE EN
WARMTENETTEN ( MAAR...)
Mol heeft een pioniersrol gespeeld in het opzetten
van hernieuwbare warmteverdeling en ruimtelijke
warmtezonering. Maar helaas, in de hernieuwbare
energieproductie, hiernaast vermeld, kon de warmte van
diepe geothermie nog niet worden opgenomen.
In Mol werd de eerste diepe geothermiecentrale
van Vlaanderen ontwikkeld door VITO, op de
bedrijfsterreinen noord van Donk (Balmatt site). De
warmte zou in eerste instantie worden ingezet voor het
warmtenet op de campus VITO-SCK.CEN-Belgoprocess.
In een tweede fase was de aansluiting van de nabijgelegen
Atoomwijk gepland, de aanvraag voor het warmtenet
was in 2019 in voorbereiding. Ook werd een proefproject
voor de winning van elektriciteit op diepe geothermie
opgestart. Daarnaast was er een tijdlang sprake van

Huidig energieverbruik Mol
0,85 TWh/j

33%

34%

7%

Aardgas

27%

Elektriciteit

Stookolie

Transport
Overzichtsplan aanleg warmtenet Mol-Dessel
zoals gekend op 1 november 2017
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een warmtenet naar de woonkernen van Dessel en
Mol-centrum. Dit zou in Mol grote voorzieningen
(o.m. de sportcluster met zwembad) en nieuwbouw
woningprojecten (o.m. in de stationsomgeving) moeten
bedienen. VITO trok zich echter uit de plannen voor het
grootschalige warmtenet van Dessel tot Mol-centrum
terug.
Helaas moest ook de centrale voor diepe
warmtewinning kort na ingebruikname worden stilgelegd
omwille van een lichte maar goed voelbare aardbeving die
rechtstreeks met de warmtewinning wordt gelinkt (juni
2019). De heropstart van de centrale werd eind 2019 nog
onderzocht en de timing ervan is heden nog onduidelijk.
Terwijl de gemeente Mol aanvankelijk pleitbezorger
was van dit project -navraag bij initiatiefnemer VITO
leerde dat de gemeente werd ervaren als een correcte
en ondersteunende partij- blijkt het enthousiasme
ondertussen sterk bekoeld. Als reden wordt enerzijds
naar het gevaar voor aardbeving gewezen. Anderzijds
speelt de teleurstelling door het eenzijdige herroepen
van de plannen voor een warmtenet, door VITO.
Van een helder uitgewerkte visie op de samenhang
tussen warmtestromen en verdichtingsplekken in het
stedelijk weefsel is nog geen sprake. Toch moet opgemerkt
dat de gemeente eerste voorzichtige stappen zette,
althans op het niveau van aparte projecten. Zo wordt de
collectieve bediening van Keirlandse Zillen bekeken. Op
de zwembadsite startte de gemeente al met een aanzet
van warmtenet (voorlopig op fossiele brandstof), dat
later in het geheel kan worden ingepast.

Aanvankelijk gepland warmtenet vanuit de geothermiecentrale op de Balmatt site naar Mol-centrum en Dessel
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KANSEN GEOTHERMIE BLIJVEN ?
Nochtans blijft -informatie vanwege VITO en
ontwikkelingsbedrijf voor geothermie HITA- de regio
Mol een uitstekende regio voor diepe geothermie. Naast
de hoop om de productie op de bestaande Balmatt-site
nog op te drijven, zouden er in Mol nog diepe boringen
kunnen bijkomen. Deze kunnen ook op kortere afstand
van het centrum, in feite op elke site die voldoende ruim
is om de boorinstallatie te plaatsen. Bij de inplanting in
de directe omgeving van grote afnemers -de klassieke
woningen hebben immers een lage verbruiksdichtheid-

Eindrapport Gemeente Mol

kan de investering in het net beperkter blijven. Hierbij
hoort wel een aansluitverplichting vanuit de gemeente.
WIND, EEN CONTROVERSIEEL THEMA
Gemeente Mol bracht anno 2016, vanuit de
huidige regelgeving en beperkingen, mogelijke zones
voor windturbines in kaart. Een snelle scan van deze
zones leert dat er, buiten de 3 bestaande turbines op
bedrijventerrein Berkenbossen, binnen de huidige
restricties een theoretisch maximum van 25 windturbines
kunnen bij komen.

Over de resultaten van deze kaart zijn er echter
binnen de gemeente twijfels, namelijk bij de wenselijkheid
van windturbines in het landschap langsheen het kanaal,
in de omgeving van VITO en SCK.CEN. Anderzijds zit de
gemeente verveeld met de wettelijke belemmeringen
voor windturbines langs de E34, helemaal in het noorden
van de gemeente (tegen de Nederlandse grens). Deze zijn
het gevolg van het Vogelrichtlijngebied.
ZON OP GEBOUWEN...
Mol scoort in vergelijking met andere gemeenten
-zo bleek uit het spider diagram aan 't begin van dit
document- niet slecht op zonne-energie bij particulieren.
Maar toch blijft dit nog zeer beperkt: slechts 6.5% van
het potentieel voor PV op daken wordt momenteel benut
(gegevens VEA - Zonnekaart). Dit moet zeer snel de
hoogte in.

...EN ERNAAST ?
In Mol leeft ook het idee om de plassen van de
voormalige grindwinningen deels in te zetten voor
drijvende zonnepanelen. De ontginner Sibelco kondigde
in 2018 aan projecten te willen starten op plassen in
Dessel, Mol en Lommel, waarvoor Vlaanderen een stuk
investeringssteun wil uittrekken. Mol is dit idee zeker
niet ongenegen. Vele plassen zijn immers zo diep dat ze
veelal voor recreatie onbruikbaar zijn en ook ecologisch
heel weinig waarde hebben.
Binnen gemeente Mol leeft zeker de bereidheid
om in samenspraak met VITO verdere innovaties te
onderzoeken en evt. pilootprojecten te ondersteunen,
zoals bv. integratie van zonnecellen in het publiek
domein. Er lijken inderdaad heel wat opportuniteiten
voor integratie van energie-opwekking in de grote
lijninfrastructuren, bv. op N71 en E34. Daar is vandaag
veel restruimte beschikbaar voor PV of zonnespiegels.
We denken ook aan de ca. 10km spoorlijn.

binnenkort drijvende zonnepanelen, ook op de Molse ontginngingsplassen ?

Schematische inplanting windmolens (volgens standaard afstanden zonder controle op het terrein) in potentiële zones voor windenergie, gedetecteerd
door de gemeente (groen = bestaand, rood = theoretische mogelijkheid)
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zonnepanelen in Abdijdomein Postel (links) en op grote voorzieningen in Mol-centrum (rechts)
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2.5 PUBLIEK ONDERNEMERSCHAP
over verdichting, vanuit een sterke behoefte om
hierrond een eenduidig kader uit te werken voor het
vergunningenbeleid.
... MAAR IS ER DE CAPACITEIT ?
Wel beaamden de diensten dat de bestuurlijke wil
om te vernieuwen kan botsen op de beperkte ambtelijke
capaciteit. In Mol zijn de diensten niet sterk bemand,
en is er al helemaal geen sprake van een projectmatig
georganiseerde cel die grotere projecten kan coördineren
en aanjagen. Onze impressie is dat complexe projecten
waarin verschillende partijen belangen hebben -denk
bv. aan het stationsproject Keirlandse Zillen waarin
private eigenaars moeten aangestuurd maar aanpalende
overheidspartijen De Lijn en NMBS essentiële partners
moeten zijn- bovenop het dagelijkse werk komen en
noodgedwongen wat ad hoc aangestuurd worden. Teveel
nieuwe initiatieven -onderzoeken, planningsprojecten,
grootschalige herontwikkelingen- kan de dienst niet aan.
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gemeentelijk RUP centrum uit 2015
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aanduiding van verschillende zones in Mol die door een PRUP werden geregeld: woonuitbreidingsgebieden, regionaal bedrijventerrein en
uitbreidingszones, overstromingsgebieden,... Daarnaast maakte de provincie ettelijke PRUP's voor recreatie- en ontginningsgebieden.
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KLASSIEKE RUP'S EN VERORDENINGEN
Mol nam wel zelf initiatief voor een nieuw RUP
Centrum (2015) dat enige verdichting moest faciliteren.
Het is een eerder klassiek RUP met gedetailleerde

DUIDELIJKE WIL OM TE VERNIEUWEN
Mol kende in 2018 een gedeeltelijke coalitiewissel.
Uit de overlegmomenten met administratie en bestuur
blijkt een sterke wil om het beleid op vlak van duurzaamheid
en ruimtelijk beleid te versterken. Zo werden een aantal
beslissingen van de vorige legislaturen opnieuw in vraag
gesteld; vooral dan het aansnijden van enkele grotere,
nog groene gebieden voor woningbouw. De gemeente
overweegt zelfs een stuk bos met woonbestemming, waar
al een woningbouwproject door de intercommunale IOK
was aangevraagd, terug te kopen! Dergelijke initiatieven
kunnen vanuit de bouwmeesterscan absoluut worden
ondersteund.
Ook op andere vlakken blijkt zeer veel interesse
vanuit het bestuur: het verbeteren van de fietsveiligheid,
de transformatie van de stationsomgeving, correct sturen
van de verdichtingsprojectjes in het centrum,...
De diensten grepen de inhoudelijke vernieuwing
ook aan om met het bestuur de discussie op te starten

!

MEER PROVINCIAAL DAN
GEMEENTELIJK INITIATIEF ?
De 'nieuwe' planningsinitiatieven in Mol,
onder de vorm van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
(RUP) zijn vooral provinciale initiatieven: PRUP's
voor overstromingsgebieden aan de Nete, voor de
recreatiedomeinen en de ontginningsgebieden, voor de
bedrijventerreinen en voor de woonuitbreidingsgebieden.
Natuurlijk is het normaal dat PRUP's worden opgemaakt
in het kader van het kleinstedelijke afbakeningsproces.
Het blijft wel onduidelijk hoe sterk de gemeente weegt op
de inhoud van deze provinciale plannen.

bestemmingsvoorschriften en volumevoorschriften (door
het omschrijven van de toelaatbare bebouwingsprofielen
per zone). Vandaag botst de gemeente reeds op de
grenzen van dit RUP en overweegt detailbepalingen te
herzien.
Ook de verordening woonkwaliteit is zeer
klassiek: minimale oppervlakten van woningen in
meergezinsgebouwen, minimale hoogte en oppervlakten
van leefruimten,... De parkeerverordening legt een
minimum van 1, 11/2 of 2 parkeerplaatsen op per woning,
afhankelijk van de omvang. Interne draaiboeken voor de
afhandeling van bv. verkavelingen, zijn zeer technisch
opgevat; inhoudelijke afwegingen beperken zich tot
zaken die vanuit de regelgeving sowieso moeten worden
afgetoetst.
Innovatieve regelingen -denk aan het inbouwen
van flexibiliteit in volumevoorschriften, denk aan een
reglement stedenbouwkundige last, denk aan een
regeling die toelaat parkeerplaatsen te vervangen door
deelwagens of investeringen in de alternatieve modi,...zijn niet teruggevonden en blijken weinig bekend bij
diensten noch bestuur.

! ! ! ! ! !

EERDER KLASSIEK RUIMTELIJK KADER
Mol hanteert een eerder klassiek kader om haar
ruimtelijke projecten te sturen. Dit stellen we vast bij
nazicht van de verordeningen; idem door de beperkte
vernieuwing in het vergunningenkader via RUP's.

! !
!
! !
! !
!
! !
!
!
!
!
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GROEI UITERST SELECTIEF INZETTEN
Uit de diagnose blijkt hoe het goede
voorzieningencentrum
en
de
hoogwaardige
tewerkstelling van Mol zich nog goed kon door vertalen
in een aantrekkingskracht voor huishoudens, met een
(in verhouding tot elders in de meer perifere regio's)
nog redelijke groei. Maar tegelijk stellen we vast dat de
groeiperspectieven niet eindeloos zijn en de potentiële
verdichtingsruimte ettelijke keren de behoeften
dekt. Mol zal daarom zeer selectief tewerk gaan, en
transformaties maar toelaten daar waar het weefsel
het sterkst een opwaardering nodig heeft, en waar de
omstandigheden het meest geschikt zijn om groei op te
vangen: vervoersrijkdom, nabijheid van voorzieningen,
een visie op energietransitie in het gebouwd weefsel.
Om tal van redenen ligt deze potentie in de directe
omgeving van de spoorweg, van Ezaart/Millegem over de
stationsomgeving tot Ginderbuiten. Mol zal daarom voor
de versterking van de 'harde' functies -woonverdichting,
verweefbare tewerkstelling- in eerste instantie focussen
op dit strategische gebied.

Links: sfeerbeeld Molse dierenmarkt, bovenlokale attractor. Rechts: Gezellig shoppen in Mol (copyricht: gemeente Mol)
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FOCUS OP RUIME STATIONSOMGEVING
VOOR STEDELIJKHEID...
De transformatie van de directe stationsomgeving,
en zeker de zijde Keirlandse Zillen, is een evidente
en gekende noodzaak: valorisatie van onderbenutte
terreinen voor wonen en stedelijke functies kan hier
samengaan met een versterking van de mobiliteitsknoop
en het bijbehorend publiek domein.
De directe stationsomgeving moet echter in een
ruimer perspectief bekeken worden. De hele omgeving
van de spoorweg, het 'spoorlandschap' tot het 'stadsbos'
is immers prima gelegen voor versterking: vlakbij 't
station, vlakbij alle voorzieningen, vlakbij ruim groen
met publiek karakter. En wat meer is: de mogelijke
transformatieplekken liggen hier voor 't grijpen. De
zoektocht in de gebieden direct rond het centrum naar
ingrepen in het bebouwd weefsel die echt een toegevoegde
waarde kunnen betekenen op vlak van beeldwaarde,
lokale zachte verbindingen en groen, opwaarderen van
plekken met mindere beeldkwaliteit,... leidde telkenmale
tot deze zone.
In deze zone wordt het wonen verdicht door
enkele grootschaliger wooninbreidingsprojecten op
(her-)ontwikkelingssites rond het spoor. Daarnaast ligt de
focus van de verdichting van het bestaand woonweefsel

03. AMBITIE

door vervanging met compacte woonentiteiten hier.
Maar ook andere programma's worden hier versterkt:
voorzieningen die goed integreerbaar zijn (verweven
werken bv.). Ook de KMO-zone krijgt een verdichting. met
meer personen-intensieve tewerkstelling. De gemeente
bekijkt hoe deze kan ingezet worden voor de groei van
de kennisgerelateerde functies die nu op de afgelegen
campus VITO-SCK.CEN gelegen zijn. (Mits conformiteit
met het beleid op hoger beleidsniveau.)
... IN ROBUUSTE GROENSTRUCTUUR
De ruime stationsomgeving is dé zone waar
'stedelijke' groei hand in hand gaat met de creatie van
groene vingers in het weefsel, verbeterde verbindingen
voor zacht verkeer naar de voorzieningen, en een
opwaardering van deze, vandaag nogal perifeer en
chaotisch overkomende, bebouwde en publieke ruimte.
Om dit waar te maken, is tegelijk een actief beleid
nodig rond de zone die we als 'stadsbos' hebben geduid:
het oost-west gerichte geheel van bosfragmenten ten
noorden van Mol-centrum. Deze fragmenten worden
versterkt tot een geheel, het gewenst gebruik ervan
verhelderd, het geheel beter zichtbaar en beleefbaar
gemaakt. Groene verbindingen maken het stadsbos
beleefbaar en bereikbaar doorheen het spoorlandschap
tot diep in het centrum. Het stadsbos staat in teken van een
leefbare gelijktijdige verdichting in het sporenlandschap
en de 'stadsbosdorpen'. Maar het zal ook een rol spelen in
het bovenlokale landschappelijke en toeristische verhaal.
MOL- CENTRUM: KLEINSCHALIGE
INGREPEN GERICHT OP KWALITEIT
In het vandaag herkenbare 'centrum van
Mol', hoeft de eerste focus niet 'groei' te zijn.
Verdichtingsprojectjes zijn er natuurlijk mogelijk, maar
er zijn niet zo veel evidente transformatieplekken. Mol
investeert hier vooral heel bewust in de opwaardering
van het centrum als bezoekerscentrum, en geeft het
een sterkere 'stedelijke' allure. De concentratie van
voorzieningen gaat samen met een levendig openbaar
leven en een publiek domein dat daaraan is aangepast.
Mol creëert daarom meer aangename autoluwe verblijfsen ontmoetingsplekken op het openbaar domein, creëert
goed leesbare structuren van publiek groen en zachte
verbindingen, en dringt de dominantie van de auto terug.
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Tegelijk blijft Mol investeren in de Netevallei:
vrijwaring van bebouwing, betere verbindingen met het
centrum en verbeterde beleving. Op deze manier wordt
het stedelijk gebied aan noord- en zuidzijde geflankeerd
door twee sterke groenstructuren, stadsbos en vallei, met
verbindingen tot in het centrum.

Links: Port Aventura. Rechts: Put van Rauw (copyright: gemeente Mol)
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UNIEK LANDSCHAP BOVENLOKALE TROEF
De
bijzondere
kwaliteiten
van
het
ontginningslandschap
worden
niet
langer
als
vanzelfsprekend beschouwd maar worden volop
uitgespeeld als bovenlokale troef. Nergens in Vlaanderen
is zoiets als de Kempische Meren te beleven. Naast kansen
voor toerisme, zijn er ook veel kansen voor klimaat,
natuur en economie. De gemeente Mol is initiatiefnemer
om het reeds lang lopende proces terug open te trekken
en de juiste experten rond de tafel te brengen. De ambitie
hierbij is torenhoog! De nieuw geplande ontginningen
zijn de hefboom voor de opmaak van een integrale
landschapsvisie.
Naast een plan uitwerken voor de Kempische
Meren wordt ingezet om de andere aanwezige
landschapsstructuren te connecteren en te versterken: de
Netevallei, de Postelse bossen en het stadsbos ten noorden
van de kern. Het belang van deze groenstructuren voor
de Mollenaren is duidelijk. Deze robuuste natuur creëert
een leefbare en gezonde omgeving voor de inwoners,
voorziet in onze behoeften aan voedsel, materiaal en
energie, ze reguleert het klimaat en biedt bescherming
tegen extreme weersomstandigheden. Een goed uitgerust
traag netwerk geconnecteerd aan de groenstructuren
wordt hierbij op korte termijn een haalbare kaart.
GEDIFFERENTIEERD & VOORZICHTIG
DORPENBELEID
In de dorpen geldt in principe een eerder bewarend
beleid, met ook hier een differentiatie. De dorpscentra
die vlak tegen Mol-centrum liggen en op voldoende
lokale voorzieningen kunnen steunen, kunnen nog
voorzichtig versterkt worden. Transformaties kunnen
deels in het spoorlandschap (Ginderbuiten, Millegem,
op langere termijn Ezaart), deels in het dorpshart. Ook
voor Achterbos, vlak 'achter' het stadsbos gelegen,
geldt hetzelfde beleid. Hier wordt het historisch dorp
samen met de voorzieningencluster rond de steenweg
beschouwd als goed gelegen om voorzichtig te versterken.
In andere dorpen en gehuchten ligt de focus op
behoud van omgevingskwaliteit, op ondersteuning van
het samen-leven, maar niet op verdichting. In de beter

03. AMBITIE

uitgeruste dorpen op fietsafstand van het centrum -Sluis,
Heidehuizen, Gompel- en in dorpen die echt ver van alle
andere voorzieningen zijn gelegen -Wezel en Rauw- past
hooguit een punctuele ingreep in het dorpshartje gericht
op heel specifieke lokale noden, zoals lokaal wonen voor
ouderen of starters. In de overige dorpen is het beleid
gericht op een verhoogde omgevingskwaliteit, een
betere verbinding met de lokale groenblauwe structuur,
zoals voor de valleidorpjes Hessie en Hoogeind en het
kanaaldorpje Donk.
GEEN DYNAMIEK BUITEN DE DORPEN
De groei buiten de woonkernen wordt maximaal
tegengegaan door hier niet méér ontwikkelingen toe te
staan dan minimaal juridisch mogelijk. Op termijn, zodra
hiervoor de instrumenten beschikbaar zijn, wordt de groei
gestopt. Op zeer lange termijn kan er worden gedacht
aan een afbouw, met eerste prioriteit de watergevoelige
gebieden.
RICHTING KLIMAATNEUTRAAL &
KLIMAATADAPTIEF
Mol tilt haar klimaatbeleid een flinke trap
hoger en maakt een nieuw ambitieus klimaatactieplan.
Reductie van energievraag in mobiliteit en gebouwen
wordt sterker ondersteund. Ze maakt van hernieuwbare
energieproductie een wervend verhaal met de
bedoeling op lange termijn volledig klimaatneutraal te
worden. Mol werkt een volledige energiestrategie uit,
investeert in pioniersprojecten, en blijft hierbij nauw
samenwerken met de belangrijke pioniers en actoren in
de energiesector (die vandaag vooral aan de randen van
haar grondgebieden actief zijn). Mol werkt, in de aanpak
van warmte en energie, een concreet actieplan uit voor
haar stedelijk centrum en het spoorlandschap.
Naast het energiethema, zal het klimaatactieplan
ook een antwoord bieden om de impact van de
klimaatverandering te milderen en zo de transitie van
Mol naar klimaatbestendige gemeente in te zetten.
Met de verschillende landschapsstructuren is de basis
al gelegd voor het uitwerken van een veerkrachtig
groenblauw netwerk: beekvalleien, bosgebieden,
landbouwgebieden en de ontginngingsplassen. Elke
structuur kan op een eigen manier antwoord bieden op
de klimaatuitdagingen (hitte, water, droogte) Door de
schaal van de groenstructuren en sterke verweving met
de kernen en gehuchten zullen de opportuniteiten des te
groter zijn.
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TRANSITIEAGENDA
quick wins

01. HET SPOORLANDSCHAP VERSTERKEN

1-5

1-3-5

3 - 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 9 - 11

02. EEN KWALITEITSSPRONG VOOR HET CENTRUM

2

1-4-5

1-2-3-4-6

03. KLIMAATBELEID: ENERGIETRANSITIE &
ROBUUSTE GROENBLAUWE STRUCTUUR

3-5

ALLE

1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6 - 8

04. SELECTIEVE VERDICHTING &
KWALITEITSBELEID DORPEN

4

1-2

6 - 9 - 10 - 11

quick wins

program.

ambities

STRATEGISCHE PROJECTEN
01. DIRECTE STATIONSOMGEVING

1

1-3

02. KEMPENSE MEREN

3-4-5

3

03. EEN STADSBOS VOOR MOL

1-3-4

1-3-4

5- 7 - 8 - 11

04. LOKALE GROENSTRUCTUUR MOL-CENTRUM

2

2

1-2

05. EEN WARMTENET

1-5

1-3

3-6-7

strat. proj.

program.

QUICK WINS

3-4-6-7

ambities

QW5b

strat. proj.

ambities

PROGRAMMA’S

01. AUTOLUW COMMERCIEEL CENTRUM & RONDPLEIN

2-5

2

4

02. MISSING LINK RECHTSTRAAT - SMITSLAAN

2

2

4

03. WARMTELEIDINGEN IN HERAANLEG K. ZILLEN

1-5

1-3

1-5

04. DEELWAGENS AAN STATION

1-5

1-2-3

1

05. 'ZOMER VAN MOL' IN HET STADSBOS

1-3-4

1-3-4

3

06. HERNIEUWD OVERLEG WARMTENET & GEOTHERMIE

1-3-5

1-2-3

1-5

07. OVEREENKOMST ONTWIKKELAAR K. ZILLEN

1

1

1

08. TERUGKOOP HAAKSTRAAT

1-4-5

1-3

3

09. FINAAL WOONZONERINGSPLAN

1-2-4

1-2-4

10. MASTERPLAN CENTRUM ACHTERBOS

4

4

3

11. EIGENAARSOVERLEG LINK GALBERGEN-BRANDSTRAAT

1-4

1-4

3

QW5b
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4.1 PROGRAMMA'S
PROGRAMMA 1
HET SPOORLANDSCHAP VERSTERKEN

groenverbindingen en zachte
routes vanuit het stadsbos

transformaties in het weefsel i.f.v.
groenstructuren en compacte woningen

transformaties in het weefsel i.f.v.
groenstructuren en compacte woningen
projectKeirlandseZillenmet
actieve gevels

transformatie naar personenintensievetewerkstellingin'tgroen

warmetnet via K. Zillen ?

stedelijkestationspleinenmet
parkeergebouwenfietstunnel

kwalitatief publiek domein aan
spoorwegovergangen
transformaties in het weefsel i.f.v.
groenstructuren en compacte woningen
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De gemeente focust haar beleid m.b.t. stedelijke
groei op de zone rond de spoorweg, van Ginderbuiten aan
de oostzijde tot Millegem en Ezaart aan de westzijde. De
aanpak bestaat uit het gecoördineerd opnemen van de
volgende zaken: het lokale energiebeleid, de versterking
van het stadsbos en verbinding met het centrum via de
lokale groenstructuur, het net van zachte verbindingen,
de toegankelijkheid van het station als grootste
mobipunt, de transformatie en verdichting van het
bebouwd weefsel, en de opwaardering van infrastructuur
en publieke ruimte. De gemeente maakt hiervoor een
programma op, voortbouwend op de suggesties in deze
scan. Het programma wordt tweejaarlijks geüpdated en
bevat de volgende zaken.
KEIRL. ZILLEN & NOORDZIJDE STATION
De gelijktijdige transformatie van de projectsite
Keirlandse Zillen en de huidige mobiliteitsruimte aan de
noordzijde van het station wordt hieronder behandeld
als strategisch project.
STADSBOS & GROENE VINGERS
De gemeente start een strategisch project op
voor de versterking van het geheel van bosfragmenten:
uitbreiding en randafwerking, beleefbaarheid vanuit
openbaar domein, functies&gebruik, toegankelijkheid,
groene verbindingen naar het centrum: zie eveneens bij
de strategische projecten.
INVENTARIS & AANPAK PROJECTSITES
WOONGEBIED - KORTERE TERMIJN
De gemeente inventariseert de al gekende en
potentiële projectsites in woongebied, waar groei van
het aanbod aan (compacte) woningen kan gecombineerd
worden met versterking randen stadsbos (zie strategische
projecten), versterkte groenstructuur doorheen het
weefsel, zachte verbindingen, investeringen in heraanleg
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publiek domein, bijdragen aan het warmtenet. Ze maakt
een overzicht van vereisten per site, en benadert proactief
eigenaars met het oog op voorbespreking van projecten.
ONDERZOEK GROTE TRANSFOZONES LANGERE TERMIJN
De gemeente onderzoekt de potenties tot
aansnijden of grondig transformeren van een aantal
grotere zones rond de spoorlijn: sociale woonwijk
rond Bosveld, woonuitbreidingsgebied Het Ven, en de
ambachtelijke zone. Voor de ambachtelijke zone wordt
een strategie uitgewerkt voor transformatie naar meer
personen-intensieve functies met hogere beeldwaarde:
bv. via vestiging voorkooprecht, overleg stopzettende
bedrijven, stedenbouwkundige voorschriften,... Met de
grote tewerkstellingspolen op de noordelijke campussen
(VITO-SCK.CEN) wordt verkennend overleg gevoerd
m.b.t. hun toekomstperspectieven en bekeken in hoeverre
uitbreidingen in de stationsomgeving bespreekbaar zijn.
Met de hogere overheid wordt bekeken in hoeverre een
verdere ontwikkeling op deze beter ontsloten locatie in
overeenstemming is met hun ruimtelijk beleid.
WARMTENET
Aan de hand van deze verkenningen werkt
de gemeente een concrete strategie uit om -indien
de haalbaarheid blijkt uit vooronderzoek- de grote
ontwikkelingen te combineren met een warmtenet: zie
hievoor het strategisch project warmtenet.
INVESTERINGSPLAN PUBLIEKE
RUIMTE
De gemeente maakt een investeringsplan op
voor de opwaardering van minstens de Keirlandse Zillen
met daaraan gekoppeld: creatie pleinruimte noordzijde
station, kwalitatieve kruising met spoorwegovergangen,
rekening houdend met kwalitatieve inrichting
groenverbindingen.

PROGRAMMA 2
EEN KWALITEITSSPRONG VOOR HET CENTRUM & AANPALENDE NETEVALLEI

De gemeente werkt een programma uit voor het
bestaande centrumgebied -grosso modo tussen spoorlijn,
Netevallei en Martelarenstraat- dat een samenhangende
aanpak vastlegt rond de volgende thema's.
AANTREKKELIJK HANDELSCENTRUM
De winkelomgeving Statiestraat-Laar en het
horecacentrum rond Rondplein en zuidelijke Corbiestraat
worden getransformeerd naar verblijfsplekken waar
de auto afwezig of 'te gast' is. De gemeente herziet het
circulatieplan zodat verblijfsplekken geen of beperkte
autocirculatie kennen (minstens circulatie Rondplein;
het gemeentebestuur ontwikkelde hiervoor zelf al een
idee). Ze verlaagt stelselmatig het parkeeraanbod op
pleinen en straten om verblijfsruimte te creëren.
LOKALE GROEN -& PADENSTRUCTUUR
De gemeente werkt een structurele aanpak uit voor
de creatie van groene verbindingen, gecombineerd met
routes voor zacht verkeer, doorheen het centrumgebied.
We formuleerden hiervoor een strategisch project, dat
hieronder wordt besproken.
VAN CENTRUM - NAAR RANDPARKEREN
De gemeente investeert tegelijk in (verbetering
van) randparkings en afbouw van centrumparkeren. De
randparking aan Keirlandse Zillen wordt geïntegreerd in
het strategisch project stationsomgeving. De gemeente
zet een strategisch project op voor de realisatie van twee
randparkings. Aan Rozenberg en Molderdijk wordt op
korte termijn opnieuw samen gezeten met de exploitanten
van de grotere percelen om de mogelijkheid van publieke
rotatieparking te bespreken en evt. overeenkomsten te
sluiten. Op langere termijn wordt een parkeergebouw
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geïntegreerd in de herontwikkeling van de uit te doven
handelscluster.
Parking 't Getouw wordt niet actief als randparking
gepromoot, gezien de mindere bereikbaarheid. Tegelijk
worden de centrumpleinen stapsgewijze vrijgemaakt van
openlucht parkeren, met prioriteit voor het Rondplein
en het aanbod op Markt-Laar. In de straten van het
commercieel centrum wordt parkeerduurverkorting
ingevoerd. Ook de stapsgewijze vergroening van de
straten zorgt voor opheffen van parkeerplaatsen.
TRANSFORMATIES IN DE NETEVALLEI
De gemeente onderzoekt de potenties voor
ontharding en vermindering van de (footprint van)
bebouwing in de Netevallei. Ze ontwikkelt een lange
termijn aanpak om de klassieke woonkavels in de vallei te
transformeren naar meer compacte bebouwing in 't groen
(of bebouwing uit te doven zodra hiervoor instrumenten
en aanpak beschikbaar zijn). Dit volgens principes zoals
reeds getoond voor het stadsbos
Ze focust op korte termijn op de transformatie van
enkele specifieke plekken. Een daarvan is de transformatie
van de omgeving Rozenberg van handelszone naar
gemengde stedelijke zone met linken naar de Netevallei.
Ze neemt de afbouw van de handel hier op, in het beleidsen vergunningenkader. Ze stimuleert de transformatie
van de bebouwing door compacte stedelijke functies toe
te laten, mits stedenbouwkundige lasten: ontharding,
groenverbindingen naar de Netevallei, bijdrage aan
het randparkeren. Hier wordt ook de groenverbinding
tussen stadsbos, centrum Ginderbuiten en de Netevallei
gemaakt. Een tweede is de handelssite Molderdijk. Omdat
hiervoor reeds een planningsproces heeft gelopen, werd
dit niet onderzocht.
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Rozenberg:
randparkeren
transformatiehandel,
link met vallei

N-Zgroenezachteroutesnaar
stadsbos en vallei

O-W lokalegroenstructuur

autoluw
bezoekerscentrum
ontharding, en
onderzoeknaargroene
transformatieoplangere
termijn
Molderdijk:
randparkeren
link met vallei
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PROGRAMMA 3
KLIMAATBELEID: ENERGIETRANSITIE & ROBUUSTE GROENBLAUWE STRUCTUUR

Eindrapport Gemeente Mol

HOE ENERGIENEUTRAAL WORDT MOL?
Mol onderzoekt ter voorbereiding van haar
klimaatactieplan hoe ver zij zal gaan in haar energiebeleid,
hoe zij haar huidige ambities (burgemeestersconvenant
Kempen 2030) kan waarmaken en of de lat hier zelfs nog
hoger kan worden gelegd.
Mol heeft uitgesproken potenties om hierin
ver te springen. Een zeer snelle vingeroefening geeft
de volgende resultaten. We rekenen met de volgende
aannames: 25 windturbines (absoluut maximum binnen
huidige restricties), uitbreiding van de capaciteit van de
bestaande geothermiecentrale en toevoeging van een
tweede tegen (bv. tegen Mol-centrum), benutten van de
zonnekant van 75% van alle daken voor zon, en het licht
opdrijven van de energie uit biomassa. Met innovaties
in zonne-energie, zoals zon op waterplassen of het
openbaar domein, werd nog geen rekening gehouden.
Ook potenties vanuit de gemeentegrensoverschrijdende
benadering zijn hierin niet verrekend. De toekomstige
hernieuwbare energie kan ingeschat worden op 476 GWh/
jaar. Mol zou zo in 69% van haar eigen behoeften kunnen
voorzien (onder de voorwaarde dat alle energie uit diepe
geothermie ook nuttig kan worden aangewend). Als Mol
de ambitie heeft om op lange termijn energieneutraal
te worden, dan zal het huidig energiegebruik moeten
gereduceerd worden met ca 30%.
ECHT AMBITIEUS KLIMAATACTIEPLAN
De gemeente herziet haar klimaatbeleid
met een veel ambitieuzer klimaatactieplan, waarbij
monitoring en doorgedreven beleidsondersteuning
worden geprofessionaliseerd. De impact van het huidige
engagement (burgemeestersconvenant Kempen 2030)

wordt becijferd. De gemeente maakt vervolgens duidelijke
keuzes m.b.t. de maatregelen waarop zij zal inzetten.
Een doorgedreven reductie van energieverbruik
in de sector mobiliteit en gebouwen blijft hierbij
eerste aandachtspunt. De gemeente ondersteunt
actief energierenovatie van gebouwen (actieve
informatieverstrekking en ondersteuning via bv.
energieloket of gerichte energiewerking in wijken,
vlotte administratieve afhandeling van aanvragen,
premiebeleid,...).
Daarnaast maakt het klimaatactieplan heldere
keuzes in de productie van gekende vormen van
hernieuwbare energie: wind, zon, geothermie voor
warmte. En kijkt het vooruit richting innovaties: energieopslag, geothermie voor elektriciteit, energie-opwekking
in infrastructuren,... Tenslotte bevat het plan een helder
beleid omtrent warmte.
EEN WARMTEZONERINGSKAART
De gemeente stimuleert het gebruik van
hernieuwbare of duurzaam opgewekte collectieve
warmte, in de kansrijke zones. Hiertoe zal zij een
warmtestrategie gebaseerd op een warmtezoneringskaart
moeten ontwikkelen. Deze is gestoeld op een ruimtelijke
strategie rond verdichting van gebouwen en activiteiten
in zones die duurzaam kunnen worden bediend met
warmtenetten: dit wordt verderop uitgewerkt. In
zones met lage dichtheid die niet efficiënt collectief
kunnen worden bediend, wordt ingezet op 'all electric'
individuele oplossingen voor gebouwen. De ruimtelijke
strategie stelt tenslotte de verluwing en op lange
termijn zelfs uitdoving van verspreide bebouwing die de
energietransitie in de weg staat, voorop. De gemeente
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integreert in haar strategie de provinciale energievisie
die momenteel wordt uitgewerkt: hierin worden de
kansen voor hernieuwbare warmte ook gemeentegrensoverschrijdend onderzocht. In deze zoneringskaart en de
strategie voor gebouwrenovatie worden ook de potenties
voor andere collectieve warmte of elektriciteit in rekening
gebracht: riothermie, koude-warmte-opslag in bodem en
water, kansrijke zones collectieve zonneprojecten ...
WINDENERGIE ONTWIKKELEN
Mol faciliteert een fikse uitbreiding van het
aantal windturbines. Mol stapt hierbij af van de
beperkte benadering 'langs infrastructuren en op
bedrijventerreinen' en stapt mee in het bovenlokale
onderzoek naar energielandschappen. Mol kan bv.
onderzoeken hoe windturbines kunnen geïntegreerd in de
noordelijke campus. Uit de regionale visie van de Provincie
komen wellicht ook de potentiële energielandschappen
die input zullen geven voor potentiële windlocaties.

MASSAAL INZETTEN OP ZON
De zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap
schat het theoretisch potentieel van zonne-energie voor
Mol in op 25% van het huidige energieverbruik. Mol zal
massaal inzetten op zonnepanelen op daken. Enerzijds
uiteraard via de promotie en ondersteuning van de
individuele projecten. Maar de gemeentelijke taak zit
anderzijds ook in het actief opzetten en ondersteunen
van collectieve zonne-projecten. Eigenaars van grote
dakoppervlakken worden samengebracht met lokale
verbruikers in bv. lokale coöperatieve projecten. Bij elk
grootschalig herontwikkelingsproject wordt nagekeken

of en hoe extra zonne-energie kan worden opgewekt en
afgezet bij lokale gebruikers buiten het project.
Gemeente Mol ondersteunt volop de innovaties
in het hernieuwbare energiegebeuren door het
faciliteren van proefprojecten (bv. door de Molse
kennisinstellingen): vernieuwingen in fotovoltaïsche
toepassingen -PV op vangrails, op geluidsschermen, als
fietspaden, als wegdek- , onderzoek naar energie-opslag,
et cetera.
Tenslotte verkent Mol of en hoe ze de potenties
van de 'dode' delen van de waterplassen rond het kanaal
kan benutten, waar geen andere kansen bestaan voor
een ander zinvol gebruik (bv. opwaardering ecologische
waarde door herinrichting). Hierbij ziet Mol erop toe dat
de meerwaarden van dit gebruik tegelijk worden benut
voor ecologische opwaardering in andere delen van de
plassen: zie programma Kempense Meren.
WEER AAN DE SLAG MET
WARMTENETTEN & GEOTHERMIE
Mol ontwikkelt een geïntegreerde visie op
warmtenetten op haar grondgebied: zie strategisch
project. Mol ondersteunt de heropstart van het
pilootproject diepe geothermie op de Balmatt-site, met
warmtenet naar de noordelijke campussen en bijhorende
woonwijk. Mol herneemt hieromtrent het overleg
met VITO en de gezamenlijke communicatie naar de
buitenwereld.

Referenties solar routes: links: Wattway, Tourouvre-au-Perche, Normandië | Rechts: 'Solar Highways' pilot project langs A50 Uden, Nederland
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KLIMAATADAPTATIE SERIEUS NEMEN
Naast het energiethema, zal het klimaatactieplan
ook oplossingen bieden om de impact van de
klimaatverandering te milderen en de transitie van Mol
naar klimaatbestendige gemeente in te zetten.
De klimaateffecten en klimaatimpact voor
hemelwater, droogte, infiltratie en hitte worden
geanalyseerd. Wetenschappelijke onderbouwing en
metingen vormen hier de grondslag. Nadat de risico's in
kaart zijn gebracht worden concrete oplossingsrichtingen
en acties voorgesteld in het klimaatadaptatieplan.
De diverse groenstructuren en ruimtelijke
systemen in Mol bieden veel kansen om
adaptatiemaatregelen duurzaam te implementeren:
beekvalleien, bosgebieden, landbouwgebieden en de
ontginningsplassen. Elke structuur kan op een eigen
manier antwoord bieden op de klimaatuitdagingen. Door
de schaal van de groenstructuren en sterke verweving
met de kernen en gehuchten zullen de opportuniteiten
des te groter zijn.
De verschillende beekvalleien zijn wellicht de
sterkste troef van Mol om het hoofd te bieden aan de
klimaatadaptatie. Ze brengen koelte tot in de stad, hebben
veel potentie om water vast te houden bij natte periodes
en af terug af te geven bij droge periodes. Daarnaast
brengen de beken ook een overstromingsrisico met zich
mee. De steeds grotere verstedelijking van onze open
ruimte, vraagt om een andere aanpak van waterbeheer in
de valleigebieden. De belangrijkste doelstelling bij deze
beekvalleien is ruimte bieden aan de natuurlijke beken
om overstroming op te vangen en meer water vasthouden
tijdens of anticiperend op periodes van droogte via
natuurlijke waterretentie.

Met het grote aandeel bossen is Mol sowieso goed
op weg in het klimaatverhaal. Grote beboste gebieden zijn
in de zomer koele oases voor de stadsbewoner. Daarnaast
zorgen de bomen er ook voor dat de grondwatertafel kan
worden aangevuld. De belangrijkste opgave voor deze
bossen is wellicht het vergroten van de biodiversiteit en
het versterken van de groen-blauwe verbindingen met de
rest van de gemeente.
Bij de landbouw (vooral rond Postel) wordt de
klimaatverandering steeds beter voelbaar: lange periodes
van droogte en hitte gevolgd door hevige regenbuien
waarbij het water direct wordt afgevoerd via grachten.
De gangbare landbouwmethodes hebben ook impact
gehad op de dalende grondwatertafel. In deze agrarische
open ruimtes zal in de toekomst ingezet moeten worden
op het herstel van de grondwatertafel door minder
te draineren, de landschappelijke integratie van
waterbuffering, het cyclisch gebruik van water
en het versterken van de groenstructuur in de
landbouwgebieden. Het klimaatadaptatieplan kan
tegelijkertijd een aanleiding zijn om ook na te denken
over andere manieren van landbouwvoering: werken met
gemeenschappelijk waterbeheer in landbouwparken,
aangepaste teelten in de meer droogtegevoelige en
natte gronden, natuurinclusieve landbouw of, beter nog,
omvorming tot natuur in de meest kwetsbare zones,
… Deze transitie zal niet meteen voor morgen zijn,
maar er kan met deze studie wel al een stap in de juiste
richting worden gezet door met de juiste actoren de
analyseresultaten te bespreken en samen na te denken
over geïntegreerd maatregelen.
Het plassenlandschap brengt een aantal
uitdagingen met zich mee: verdamping van
grondwater, opwarming van de omgeving, impact op de

Links: PV op spoortunnel HST-lijn te Schoten | Rechts: toegang tot de Balmatt site
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waterhuishouding rondom, tekort aan biodiversiteit,...
O.a. met de nieuwe ontginningen moet ook de impact
op het klimaat zorgvuldiger ingeschat worden en dient
het landschap tijdens en na de ontginning aangepast te
worden. Maar de plassen worden ook gezien als kans! Zo
wordt in het Vlaams droogteplan de Kempense Meren
aangeduid als belangrijke grondwaterreserve.
De bebouwde ruimte kent specifieke problemen
die bij veranderend klimaat alleen maar groter worden. In
de kernen liggen mogelijk de grootste uitdagingen: er is
een groot aandeel verharde ruimte wat infiltratie in de weg
staat, rioleringen zijn niet altijd voorzien op piekbuien
met wateroverlast tot gevolg, hittestress hebben we deze
zomer al ervaren, … Inzetten op infiltratie en hergebruik
van water, hittestress aanpakken, piekneerslag opvangen
in aangepaste systemen, juiste beplantingskeuzes, …
dienen in elke heraanleg van de publieke ruimte of nieuw
project geïmplementeerd te worden. Ook bewustmaking
van de bevolking is een prioriteit. Elke bewoner kan
zijn steentje bijdragen. In de kern liggen belangrijke
ontwerpopgaves: hoe kunnen we meer ruimte voorzien
voor waterberging en -infiltratie en groen op een kosten
efficiënte methode, d.i. door verschillende ruimtelijke
functies maximaal te combineren. Ook specifieke
onthardingsprojecten dragen hier hun steentje toe bij.

infiltratie

hemelwater
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We zien alvast veel kansen in de straten, pleinen en
parken.
Alle maatregelen en visie komen samen in
een op maat gemaakte adaptatiekaart. Deze toont de
stadsbrede ambitie. Ze is de leidraad voor toekomstige
ontwikkelingen en zal zowel in communicatie met
overheid, administratie, stakeholders en bewoners
worden gebruikt. Het vormt de basis voor een co-creatief
proces. Op die manier wordt werken aan het klimaat ook
werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Mol.

PROGRAMMA 4
SELECTIEF BELEID ROND WOONVERDICHTING & KWALITEITSBELEID DORPEN

centrum incl. ruime stationsomgeving
verruimd spoorlandschap
te versterken kernen
punctueel te ondersteunen kernen
kernen in het landschap
te transformeren KMO-zone

droogte

hitte

Enkele principes die kunnen worden uitgewerkt in een klimaatadaptatieplan
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De gemeente formaliseert haar beleid rond
woonverdichting: ze bepaalt waar welke vormen van
woonverdichting mogelijk zijn en ze expliciteert met
welke stedenbouwkundige lasten de woonverdichting
gepaard gaat.
FORMEEL STANDPUNT OVER
WOONVERDICHTING
De gemeente keurt een eenduidig en helder
woonzoneringsplan goed, dat vastlegt waar en onder
welke voorwaarden verdichting van het wonen is
toegelaten. (Hiermee wordt bedoeld, het bouwen van
compactere woonvormen -appartementen, cohousings,
rijwoningen in plaats van open bebouwing,...- dan
courant in de omgeving aanwezig op lege kavels.
Hiermee bedoelen we ook: aanleg van nieuwe wegenis
voor bebouwing, of woongebouwen 'in tweede orde'.)
We doen in deze bouwmeesterscan voor de
inhoudelijke keuzes een aanzet. Deze dient door
de gemeente nog op punt gesteld en de contouren
moeten nog straat per straat vastgelegd, alvorens het
woonzoneringsplan goed te keuzen.
Het college keurt dit plan goed als interpretatie
van 'de goede ruimtelijke ordening' voor wat betreft
woningtypologie en inbreiding. De gemeenteraad keurt
dit plan goed als 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling'
i.k.v. een later op te maken beleidskader wonen en evt.
doorvertaling in een RUP. De gemeente kan ervoor
opteren om de visie in een contouren-RUP door te
vertalen.
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AANZET WOONZONERINGSPLAN
De gemeente schuift in het woonzoneringsplan
het volgende beleid naar voor. De groei van huishoudens
wordt prioritair opgenomen in het centrum en het
spoorlandschap, van zuidelijk Ginderbuiten tot zuidelijk
Millegem en noordelijk Ezaart. Ook voor de centra van
de verschillende dorpen zou men kunnen overwegen
om aan wooninbreiding te doen. Het woningaanbod
is immers heel eenzijdig -voornamelijk grote
grondgebonden woningen- en door de gezinsverdunning
en vergrijzing vinden inwoners niet gemakkelijk een
nieuwe stek in de vertrouwde omgeving. Maar de
Molse dorpen zijn zeer uiteenlopend qua ligging en
uitrustingsniveau. Afhankelijk van deze factoren, maakt
de gemeente andere keuzes voor wat betreft mogelijke
woonontwikkelingsprojecten in de dorpen.
Centrum incl. ruime stationsomgeving
De focus van de 'stedelijkheid' ligt in het
huidige centrum en de ruime stationsomgeving. In dit
ruime gebied kunnen compacte woonprogramma's en
inbreiding in binnengebieden of 'dieper' bouwen worden
gebruikt als hefboom voor kwaliteitsverbetering, zoals
in het programma 'spoorlandschap versterken' wordt
beschreven. De gemeente voert hier een actief beleid om
eigenaars van mogelijke transformatiesites te begeleiden
naar projectvoorstellen, voert actief overleg over mogelijke
lokale meerwaarden via de herontwikkelingsprojecten en
sluit hiertoe overeenkomsten (zie ook hieronder).
Ook in het huidige Mol-centrum kunnen
projecten van woonverdichting. De gemeente neemt hier,
buiten een aantal reeds gekende transformatiezones,
geen sturende rol op, maar begeleidt hier de markt.

Verruimd spoorlandschap
In de ruimere omgeving van de spoorweg en
direct aansluitend bij het centrum kan woonverdichting
eveneens een plaats krijgen, net zoals in de centrumzone.
Projectvoorstellen hebben een wat minder stedelijk
karakter en passen zich in in de dorpse omgeving qua
volumetrie en beeldwaarde. De gemeente screent de
zone op potentiële transformaties en de voorwaarden die
zij daaraan kan verbinden bij toekomstige transformatie.
Het stadsbos zelf wordt vergroot door de transformaties
aan de randen, en hier wordt niet aan inbreiding gedaan
(behoud open ruimte aan Haakstraat: zie ook strategisch
project stadsbos).
Te versterken kernen
Ook in de kernen direct rond centrum en het
spoorlandschap -Achterbos en de verdergelegen
delen van Millegem, Ginderbuiten en Ezaart- is
een zekere verdichting en transformatie mogelijk. Ze
liggen op minder dan 2 km fietsen van het centrum en
kunnen zowel op een eigen lokaal voorzieningenaanbod
rekenen, als op het ruime aanbod in Mol-centrum. Uit
deze analyses komt vooral Achterbos naar voor als kern
met enige groeipotentie. Het heeft een heel herkenbaar
centrum met logische projectsites die kunnen helpen dit
centrum een mooier aanzien te geven.
In de te versterken kernen is het zeker niet
de bedoeling om zomaar overal aan inbreiding in de
binnengebieden te doen en deze dorpen meer en meer
te verstenen. Wel kunnen er, om het woningaanbod stap
voor stap meer te variëren, punctuele transformaties
richting compactere huizen, meergezinswoningen en
cohousing. In principe gebeurt woonverdichting binnen
volumes die goed inpasbaar zijn in het dorpse karakter,
en op basis van wat aanvaardbaar is aan bestaande
wegen. Uitzonderlijk kan dit in een binnengebied,
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enkel indien een lokale meerwaarde het gevolg is (zie
stedenbouwkundige lasten).
Bij voorkeur gebeurt dit in het dorpshartje, maar
dit is niet in al deze kernen evident (bv. wegens weinig
evidente transformatieplekken in het dorpshart van
Ginderbuiten). Daarom wordt bij voorbaat een ruimer deel
van de kern opengesteld voor punctuele transformaties.
De gemeente evalueert nog de contouren van de te
versterken kern en bekijkt of compacter wonen aan de
randen wel overal is aangewezen; deze oefening werd in
de bouwmeesterscan niet gemaakt.
Voor Achterbos wordt voorlopig 'voorzichtige
versterking op maat van de dorpse omgeving'
vooropgesteld. Er wordt voor Achterbos echter een
masterplan opgemaakt dat de potenties in zowel de
historische kern als de omgeving Turnhoutsebaan
onderzoekt en dan het woonzoneringsplan verfijnt.
Punctueel te ondersteunen kernen
De dorpen van enige omvang die omwille van
barrières 'mentaal' iets verder van het centrum zijn gelegen
en geen volledig lokaal voorzieningenaanbod hebben
-Heidehuizen, Gompel, Sluis- worden grotendeels
ondersteund in hun huidige toestand. In de afgebakende
woonkernen wordt het woningaanbod ondersteund,
kunnen invullingen aan normale dichtheden, blijft
de gemeente investeren in de voorzieningen en in de
begeleiding en ondersteuning van het samen-leven. In
de valleidorpen Heidehuizen en Gompel ligt de nadruk
van transformatie vooral in het publiek domein en de
open ruimte: het verbeteren van de connectie met de
Netevallei, goede zachte verbindingen met het centrum,
evt. doorheen de vallei, behouden of versterken.
Toch is in deze dorpen, die alle nog op zeer vlot
befietsbare afstand van Mol-centrum zijn gelegen, een
punctuele ingreep mogelijk die lokale lacunes inlost. Het
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gaat dan niet om louter private woningbouwprojecten,
maar om projecten met samenwerkingsovereenkomst
met de overheid waarbij specifieke doelgroepen bediend
worden en die steeds gepaard gaan met bijkomende lokale
voorzieningen: een bottom-up project van cohousing,
een ouderenproject voor senioren uit het dorp,...
Hetzelfde beleid geldt voor de twee dorpjes
die echt ver van elk groter centrum zijn gelegen en
voor lokale voorzieningen op het eigen aanbod zijn
aangewezen: Wezel en Rauw. Hier is het zeer belangrijk
dat de bestaande voorzieningen leefbaar blijven. Ook
hier is er in principe een beleid van 'niet groeien' en de
bestaande structuur respecteren. Ook hier kan echter
punctueel in het dorpshart een lokaal versterkend project
in samenwerking met de overheid worden toegestaan.
Kernen in het landschap
Andere kernen en gehuchten met een herkenbaar
(historisch) centrum -Donk en de lintdorpjes Hoogeind
en Hessie- worden erkend als woonkern. Het beleid is
gericht op consolideren van de woonkern, investeren in de
huidige kwaliteiten en de connecties met de omringende
landschappen en het vermijden van verdere groei. Voor
valleidorpjes Hessie en Hoogeind wordt ingezet op
betere beleefbaarheid van de Netevallei en het zoeken
naar alternatieve zachte verbindingen naar het centrum
los van de grote infrastructuren, bv. doorheen de vallei.
Voor het kanaaldorp Donk wordt een beeldkwaliteitsplan
opgemaakt dat de goede randafwerkingen van het dorp
naar de open ruimte en de industriële omgeving regelt.
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'Niets' buiten de kernen
Er worden geen woonuitbreidingsgebieden
(WUG) aangesneden: hiervoor is geen behoefte. De
gemeente keurt hier geen nieuwe wegenis goed.
In de linten en de verkavelingen buiten de
afgebakende woonkernen wordt op korte termijn het
minimum vergund dat juridisch haalbaar is: één woning
op een kavel, geen opsplitsingen van woningen noch
kavels (met evt. een uitzondering voor kavels met zeer
grote lengte aan het openbaar domein), geen bouwen in
de diepte.
Op middellange termijn zal de gemeente werken
aan een beleid om de slechtst gelegen bouwkavels
onbebouwbaar te maken, met prioriteit voor de meest
watergevoelige gebieden zoals in Volmolen en kavels
die diep in de Molse Netevallei liggen. De gemeente
werkt daartoe samen in bovenlokale verbanden waar
werk wordt gemaakt van systemen van verevening, zoals
verhandelbare ontwikkelingsrechten. Momenteel zijn
er hiervoor nog geen financieel haalbare oplossingen.
Op zeer lange termijn zouden we willen evolueren naar
het vervangen van verspreide bebouwing door dichtere
bebouwing in de woonkernen. Voor een systematische
aanpak zijn nog geen instrumenten voorhanden,
maar de gemeente kan hierop al anticiperen door het
kwaliteitsbeleid en investeringen uitdrukkelijk in de
woonkernen te concentreren. Ook kunnen punctuele
ingrepen al opgenomen worden op de meest gevoelige
openruimteverbindingen: in de beekvalleien, in het
stadsbos, op enkele noord-zuid-verbindingen.

MEERWAARDEN AFROMEN
De gemeente zal van elk project waar
woonverdichting wordt toegestaan, een deel van
de meerwaarden 'afromen' en inzetten voor het
algemeen belang. Ze past hiervoor het instrument
van de stedenbouwkundige last toe. Welke mogelijke
investeringen dit zijn, wordt in andere programma's en
strategische projecten verduidelijkt: PR spoorlandschap,
SP stadsbos, SP lokale groenstructuur Mol-centrum,...
De gemeente kan de stedenbouwkundige last
geval per geval opleggen in de omgevingsvergunning
voor grotere projecten, zoals ze anno 2020 doet voor
project 'Keirlandse Zillen'. Interessanter is nog, om een
regeling uit te werken waarbij elke woonverdichting
moet bijdragen, ofwel in situ ofwel als financiële last. Zo
dragen ook kleinere verdichtingsprojectjes (financieel)
bij. Hiervoor zijn verschillende regelingen mogelijk:
- een belasting per nieuwe woonentiteit (zie bv. Oud-Heverlee, Blankenberge)
- een intern richtkader m.b.t. stedenbouwkundige lasten
dat bv. principieel kiest voor lasten in situ en een financiële last per woonentiteit oplegt waar in situ niet zinvol is
(zie bv. Antwerpen, Geel, Londerzeel)
- een stedenbouwkundige verordening m.b.t. stedenbouwkundige lasten (zie bv. Zoutleeuw in opmaak, Hassel en Aalst binnen specifieke projectgebieden).
De gemeente onderzoekt de mogelijke wijze van
vastlegging en neemt op korte termijn een beslissing over
de gewenste regeling. Zie bij 'bronnen' voor meer info.

JURIDISCH DOORVERTALEN?
De gemeente hanteert het woonzoneringsplan
als achtergrond voor het vergunningenbeleid: heldere
communicatie naar initiatiefnemers, heldere redenering
die kan overgenomen worden in vergunningsbeslissingen.
De gemeente moet zich ervan bewust zijn dat dit echter
geen plan kan zijn waarnaar een vergunningsbeslissing
zonder meer kan verwijzen. Er bestaat onduidelijkheid
en discussie in juridische kringen over het hanteren van
een woonzoneringsplan als BGO (beleidsmatig gewenste
ontwikkeling). Daarom bekijkt de gemeente of en hoe zij,
na het uittesten van het woonzoneringsplan, de principes
doorvertaalt in stedenbouwkundige voorschriften (in dat
geval: een contouren-RUP).

ter inspiratie: woonzoneringsplan doorvertaald in aanzet contouren-RUP (gemeente Brasschaat)
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4.2 STRATEGISCHE PROJECTEN
STRATEGISCH PROJECT 1
DIRECTE STATIONSOMGEVING (KEIRLANDSE ZILLEN & NOORDZIJDE STATION)

geplandegroenverbinding
doortrekkentotstadsbos

actievegevels
parkeergebouw
autoluw plein
tunnel +
fietshelling?

nieuwbouw met
parkeren ?
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weg en fietssnelweg
tegen sporen ?

PRIVATE HERONTWIKKELING GOED
STUREN...
De
gemeente
grijpt
het
private
herontwikkelingsproject op de oude fabriekssite aan de
Keirlandse Zillen aan, om gelijktijdig een aantal ingrepen
van algemeen belang te financieren.
Het geplande project aan de Keirlandse Zillen
-een voornamelijk residentieel project met een centraal
park en beperkte aanvullende dienstenfuncties- is
perfect gelegen om een goed deel van de woningbehoefte
op te vangen. De ruimtelijke opzet -een centraal park met
noord-zuid-verbinding voor zacht verkeer, geflankeerd
door bebouwing, kan vanuit de bouwmeesterscan worden
ondersteund.
De gemeente waakt er echter over dat het
project een kwalitatieve en levendige stationsomgeving
ondersteunt. Omwille van de gevreesde mobiliteit en
concurrentie met de handel in het centrum, werden
de niet-woonfuncties uit eerdere plannen sterk
gereduceerd. Momenteel is niet duidelijk hoe het project
bijdraagt aan een aantrekkelijke gevelwand voor een
toekomstig stedelijk plein aan de noordzijde van het
station. Het blijft belangrijk om aan de zijde Keirlandse
Zillen een aantal functies te voorzien die deze zijde
kunnen activeren: kleinschalige werkplekken voor bv.
kantoorachtigen of vrije beroepen, buurtondersteunende
functies, commerciële diensten,... Vanuit het project legt
men veel nadruk op het verwijderen van de handel uit
eerdere projectvoorstellen. Met een parkeergebouw en
een spoorstation tegenover het project, lijkt het echter
geen onoverkomelijk probleem om hier een aantal
bezoekersintensieve functies of een zekere tewerkstelling
toe te laten.
... EN DOEN BIJDRAGEN AAN DE
INFRASTRUCTUUROPLOSSINGEN
De gemeente zet haar lovenswaardige inspanning
voort, om aan het private project via stedenbouwkundige
lasten medefinanciering op te leggen voor minstens
een deel van de werken die het publieke domein en de
afwikkeling van de mobiliteit rond het station verbeteren:
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EEN STEDELIJK PLEIN &
PARKEERGEBOUW
Het openluchtparkeren rond het station wordt
opgeheven en opgevangen in een parkeergebouw. De
vrijgekomen ruimte wordt deels gebruikt voor bebouwing,
deels voor publiek domein. Aan de noordzijde van het
station komt een stedelijk plein met wachtruimte voor
bussen, grote fietsenstallingen vlakbij de stationstunnel,
voorzieningen die horen bij een mobipunt en een
parkeergebouw. De gemeente onderzoekt de optimale
ligging van de weg (Turnhoutsebaan-Keirlandse Zillen)
en de fietssnelweg. Deze liggen wellicht best vlak tegen
de sporen. Op het plein start de tunnel voor zacht
verkeer (zie hieronder). De gemeente werkt hiervoor
een gefaseerde aanpak uit die rekening houdt met een
realistische timing voor het vrijmaken van de terreinen
van De Lijn.
Op termijn kan een herontwikkeling ook aan
de zuidzijde (Gildestraat-Hangarstraat). Ook hier kan
de openluchtparking deels vervangen worden door
een bebouwing, bv. een combinatie van fietsenstalling,
parkeergebouw en bovengelegen functies.
ZACHTE NOORD -ZUIDVERBINDING
Samen met de NMBS wordt een vernieuwde
ondertunneling van het spoor voor zacht verkeer
uitgewerkt. Deze verbindt de zachte route door het project
Keirlandse Zillen met de Corbie- en de Statiestraat,
en bedient tegelijk de perrons. Bij voorkeur wordt de
'korte' voetgangerstunnel aangevuld met een befietsbare
helling: hiervoor is wel een gedeeltelijke heraanleg van
het bestaande Statieplein nodig. De gemeente bekijkt in
hoeverre de bestaande koker naast de Statiestraat in een
fietstunnel kan worden ingeschakeld.
INTEGRATIE ENERGIE
In de ontwikkeling van de Keirlandse Zillen en
de infrastructuurprojecten wordt rekening gehouden
met een toekomstig warmtenet; zie hiervoor strategisch
project 5.
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UNIEK TRANSITIELANDSCHAP VRAAGT
OM AMBITIEUS LANDSCHAPSPLAN
De zandontginningen resulteerden in een uniek
staaltje landschapsontwikkeling. Uitzonderlijk door
de schaal van de plassen, maar ook door de snelheid
waarmee het landschap transformeerde. En dit gaat
vandaag nog door met nieuwe ontginningen ten noorden
van het kanaal. Dat maakt dat het plassenlandschap
steeds in beweging blijft. Het kan tot wel 70 jaar duren
eer de nieuwe putten helemaal ontgonnen zijn. Tegelijk
kunnen deze nieuwe ontginningen zowel op vlak van
klimaat, biodiversiteit, recreatie en economie kansen
creëren door een uitgesproken integrale benadering.
Vandaag wordt de visie - de voorbereiding
van het RUP Kempische meren- eerder pragmatisch
aangepakt: het ruilen van een aantal bestemmingen i.f.v.
zandwinning. Met als pasmunt het definitief vrijwaren
van de recreatiepool Zilvermeer - nu nog te ontginnen
gebied omwille van interessante witzandpakketten in de
bodem.
Maar we denken dat de ambitie hoger kan. De
nieuwe ontginningen kunnen de aanleiding zijn om op
een andere manier naar het gebied te kijken en de visie
op het plassenlandschap te verrijken.

STRATEGISCH PROJECT 2
KEMPENSE MEREN

DROMERS, DENKERS EN DOENERS
ROND DE ONTWERPTAFEL
Weliswaar zijn de planningsprocessen rond het
RUP al ver gevorderd. Het is niet de bedoeling alles nu
on hold te zetten. Wel een oproep te lanceren om het
proces even open te trekken en de opportuniteiten van
het gebied voor de gemeente Mol te onderzoeken: op vlak
van waterwinning, ecologische waarde en economische
waarde. Wat zijn alternatieven voor (verblijfs)recreatie,
kunnen er nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid
aan worden gekoppeld, hoe integreren we energie op een
manier dat landschap en mens er wel bij vaart, kunnen er
geen flinkere stappen worden gezet om een hoogwaardig

waterwingebied

postelse
bossen

actieve zandontginning
procesvijver
recreatie / natuur

KM
bosland

geplande ontginningen

traag netwerk uit te bouwen, zijn alternatieve
nabestemming van de ontginningen mogelijk, welke
businessmodellen kunnen ontwikkeld? En vooral waar
kunnen deze kansen elkaar versterken en zo het huidige
'eerder pragmatische' plan overstijgen. Vandaag valt er
voor de gemeente nog niet veel 'winst' te halen uit het
huidige planningsproces en denken we dat Mol meer
eisen mag stellen om te zorgen dat de kosten en baten
van de nieuwe ontwikkelingen tegen elkaar opwegen.
Om het planningsproces niet te hard te
impacteren, stellen we voor om in een kort afgebakend
proces de juiste experten (water, klimaat, economie,
natuur) rond de tafel te krijgen met goede ontwerpers.
Zo wordt veel kennis in het gebied geïnjecteerd. Er kan
'out of the box' worden gedacht en innovatieve pistes
kunnen onderzocht worden. De experten en ontwerpers
stellen duidelijke en duurzame ambities voor, voor
het gebied. Daarbij gaan ze in dialoog met eigenaars,
administratie en overheden. Doel is om tot een integraal
landschapsontwerp te komen, waar synergieën worden
gezocht tussen de verschillende stakeholders en
belangen en waarbij de ambitie van het landschapsplan
het huidige plan overstijgt.
MOL ALS TREKKER KEMPENSE MEREN
Het in de markt zetten van het totale gebied
als 'Kempense Meren' -Mol spreekt vanaf nu dus niet
meer over 'Molse Meren'- is eenduidig en sterk. Door
versterking te zoeken bij de buurgemeentes, kan de
impact van het plassenlandschap des te groter zijn.
Er moet dus een samenwerking aangaan worden met
Lommel en Dessel.
De gemeente Mol lijkt de meest aangewezen
trekker voor het landschapsplan. Ze heeft er het meest bij
te winnen en heeft de meeste meren op haar grondgebied.
De impact van de nieuwe ontginningen in Mol zal groot
zijn. Bovendien is er al veel recreatieve infrastructuur
aanwezig, waaronder het bekende recreatiedomein
'Zilvermeer'.

onderzoek
watervoorraad?

schietveld

NPHK

Referentie: 'Fürst-Pückler-Land' IBA-See: project rond de meren die zijn ontstaan na de bruinkoolwinning in het oosten van Duitsland. Hier wordt ook
inzet op natuur, recreatie en economie.
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RECREATIEVE TROEF
Bovenal willen we het unieke ontginningslandschap meer zichtbaar maken. Door het gehele
gebied van de Kempense Meren te beschouwen, ontstaat
een toeristische trekker van bovenlokaal formaat. Door
de schaal en aard van het landschap heeft het gebied alle
potentie om op niveau te komen van een bovenlokaal
landschapspark of zelfs nationaal park.
De 'Kempense Meren' schrijven zich in in het
grotere geheel van bovenlokale groengebieden en
versterken zo het recreatief kempens landschap. Op
die manier groeit een netwerk van de Postelse bossen,
via 'Kempische Meren', over Bosland en Schietveld tot
aan het Nationaal Park Hoge Kempen. In plaats van de
verschillende recreatieve gebieden als concurrenten
te zien, zorgt de complementariteit er net voor dat
het aanbod voor toeristen in deze recreatieve gordel
vergroot. Daardoor wordt de regio interessanter voor
meer bezoekers. En daar kan iedereen van profiteren.
Het is belangrijk dat alle betrokken partijen
dezelfde visie voor ogen hebben en samen trekken.
Daarbij is het verschillend beleid van de provincie
Antwerpen tegenover dat van de provincie Limburg een
belangrijk aandachtspunt. De provincie Limburg kan
in verhouding veel meer investeren in toerisme dan
Antwerpen. Dit verschil zou bij het uitwerken van een
gemeenschappelijk project uitgeklaard moeten worden.
Op niveau van het landschapspark is er minstens
één poort die de bezoeker verwelkomt en de weg wijst,
én die tegelijkertijd ook een verblijfsfunctie heeft. De
omgeving van het Zilvermeer heeft alle troeven in huis
om de rol als poort te vervullen. En doet dat vandaag
ook al. Maar ook de Sahara (in Lommel) en mogelijk een
nieuwe functie aan de nog te ontginnen putten kunnen
het netwerk aan recreatieve polen versterken. Belangrijk
is dat de poort de identiteit van de 'Kempense Meren'
verbeeldt. Bezoekers moeten water zien, en de schaal van
de meren optimaal kunnen ervaren door vergezichten
op de juiste plaatsen. Het uitwerken van de poort als
landschappelijke poort (i.p.v. puur infrastructuur) zal
hier een belangrijke opgave zijn. Vanuit de poort moet
de bezoeker moet duidelijk zijn weg vinden naar alle
activiteiten die de Kempense Meren te bieden hebben. De
auto's blijven op de achtergrond. (Huur)fietsen, paarden
en watervoertuigen staan prominent in het zicht.
Bij het ontwikkelen van het landschapsplan zal
het thema recreatie heel belangrijk zijn. Gelukkig is
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daar vandaag al veel aanwezig op de site. Belangrijkste
opgave is het werken naar een zelfde visie en de
samenhang tussen alle activiteiten. Een huisstijl
Kempense Meren kan daarbij een hulp zijn. Verder
moet ook een overkoepelende visie gemaakt worden
voor de watergebonden recreatie op plassen en kanalen
(met voldoende ambitie!) en een visie voor specifieke
verblijfsrecreatie gericht op landschapsbeleving.
Privatisering van weekendverblijven is uit den boze.
Verder is werk maken van een comfortabel
fietsnetwerk (extra bruggen, nieuwe fietspaden,
fietsverhuur en fietsreparatiepunten) een prioriteit,
waarbij ook de routes naar het centrum van Mol
opgenomen moeten zijn.
Om het gebied duidelijker op de kaart te zetten
kan het implementeren van een aantal bijzondere
belevingselementen (permanent of tijdelijk) een hulp
zijn. Voorbeelden hierbij zijn 'fietsen door het water' in
Bokrijk en 'fietsen door de bomen' in Bosland.
In de visie wordt ook een verhaal uitgewerkt
over de (actieve) zandontginningen, waarbij de nieuwe
ontginningen een belangrijke rol kunnen opnemen.
KLIMAATLANDSCHAP: WATERBEHEER
De Kempense Meren zijn bij uitstek een
waterlandschap. Naast een recreatieve functie, kan
dit waterlandschap ook de impact hebben op het
veranderende klimaat. Om de juiste keuzes te maken,
is meer kennis nodig van het complex hydrologische
systeem: wat is er 'at stake'. Hoe is de impact van
de gegraven putten en kanalen op de natuurlijke
waterhuishouding van het gebied? Wat zal de impact
zijn van de nieuwe ontginningen? Hoe problematisch
zijn de irrigatietechnieken van de landbouwers voor
de grondwatertafel? Zijn er bedreigingen voor de
waterwinning of voor de ecologie? Wat zijn verwachtte
klimaatseffecten voor water, hitte en droogte? Pas als
de problemen helder zijn, kan verder gegaan worden
met ambities te stellen voor klimaat en kunnen concrete
maatregelen worden voorgesteld. De Vlaamse regering
werkt momenteel aan een structureel plan tegen
waterschaarste én tegen wateroverlast (tot 2021). Daar
worden de zandontginningsplassen naar voor geschoven
als één van de maatregelen tegen droogte. De Kempen
wordt gezien als het waterwingebied voor Vlaanderen.
Er dient onderzocht te worden hoe het zuivere water in
de putten beter benut kan worden. n het perspectief van
de klimaatverandering kan Mol en buurgemeenten dus
een belangrijke schat in handen hebben, waarmee ze
zorgzaam moeten omgaan.
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Met de juiste maatregelen over dit grote gebied uit
te rollen, kunnen de Kempense Meren een voorbeeldrol
spelen. Bij de landschapsontwikkeling moet worden
ingezet op infiltratie en retentie en zo bijdragen aan de
oplossing voor grondwateraanvulling.
In de landschapsvisie moet de maximale
functionaliteit van het watersysteem hand in hand
gaan met de transformatie landschap. De nieuwe
ontginningen moeten dus ook een bijdrage leveren aan
het klimaatverhaal.
KLIMAATLANDSCHAP: E - PRODUCTIE
KOPPELEN AAN NATUURHERSTEL ?
Mol en Dessel sloegen al de handen in elkaar
voor het grootste zonnepark op het water. Het gaat om
een drijvende structuur van 7 hectare in zandgroeve
‘De Schans’ van Sibelco, gelegen op de grens van de
Antwerpse gemeenten Mol en Dessel. De installatie heeft
een vermogen van 7 MWp en heeft een productie die
overeenkomt met het jaarverbruik van 2.000 gezinnen
(al zal de elektriciteit vooral voor Sibelco zelf worden
gebruikt.) Leuk detail is dat in de nieuw te ontginnen
putten zand van een specifieke kwaliteit (ijzerhoudend)
aanwezig is dat gebruikt zal worden bij de productie van
zonnepanelen.
In de toekomst zijn hier meer mogelijkheden
om het energieverhaal ook te koppelen aan de meren.
Algemeen mogen zonnepanelen op meren niet verkozen
worden boven het 'ontdiepen' van meren. Tijdens de
ontginningen kan een plas een tijdelijke invulling
krijgen met zonnepanelen, waarna de realisatie van de
nabestemming tot natuur wordt waargemaakt.
Gemeente Mol (en Dessel) zullen echter bij de
besprekingen over de vergunningen voor toekomstige
drijvende zonnepanelenparken, de discussie over
natuurherstel rond de plassen koppelen aan de
energieprojecten. De zeer diepe, ecologisch 'dode' delen
van de plassen kunnen worden gebruikt, maar gaan, in de
vorm van een soort 'stedenbouwkundige last' gepaard met
natuurinrichtingswerken aan de randen en de ondiepere
delen van de plassen om de nabestemming natuur ook
effectief te realiseren. Het principe is gelijkaardig aan het
voorstel stedenbouwkundige last bij woonverdichting
(zie programma's).
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OP ZOEK NAAR FRISSE IDEEËN VOOR
VALORISATIE LANDSCHAP
Naast klimaat en recreatie, wordt ook
economische expertise toegevoegd bij de opbouw van de
visie en het landschapsplan.
Er zijn al wat economisch activiteiten aanwezig
op de site. Wereldspeler Sibelco is daarbij vandaag de
belangrijkste. Sibelco is historisch verankerd op de site
en is mee verantwoordelijk voor de eigenheid van het
landschapspark. Tegelijk is de focus voor deze stakeholder
vooral gericht op zand ontginnen. Het is belangrijk dat
ook andere ambities (biodiversiteit, klimaat en recreatie)
gesteld worden. Binnen een integraal verhaal kan deze
stakeholder dan ook mee landschapsbouwer worden.
Er moet onderzocht worden op welke manier deze
multinational mee kan investeren in het landschapspark.
Verder kan het proces rond het landschapsplan
onderzoeken opzetten naar bijkomende inkomsten,
synergieën
tussen
activiteiten
en
nieuwe
partnerschappen. Hierbij moet zeker niet alleen
op overheden gesteund worden. Het belangrijk
toeristisch knooppunt heeft veel potentie om nieuwe
samenwerkingsverbanden op te zetten wanneer wordt
afgestapt van de klassieke denkpatronen. Er kunnen ook
nieuwe partners worden gezocht die naast de klassieke
investeerders, zoals Sunparks, mee hun schouders onder
het project zetten.
Ook de landbouw is een thema dat moet worden
meegenomen. Landbouw in de traditionele zin van het
woord is niet wenselijk omwille van de grote impact
op het milieu en natuurwaarden. Maar de landbouwer
als landschapsbeheerder heeft hier misschien wel een
toekomst.
Kan transformatie van de huidige landbouw
leiden tot andere teelten of verweving met bosbouw of
natuurbeheer? Kan het klimaatthema (waterwinning,
innovatie, energie) op een bepaalde manier ook
economisch renderen?

plaatselijke horeca en handel, op voorwaarde dat ze
ruimtelijk goed verbonden zijn
Tot slot moet ook een overzicht gemaakt
worden van mogelijke subsidies die deze transitie tot de
landschapspark Kempische Meren kan ondersteunen.
INZETTEN OP NATUUR
Een vierde laag die wordt toegevoegd aan het
landschapspark is biodiversiteit. Het hele project biedt
kansen om de bestaande natuurgebieden (zoals de Maat
en Buitengoor) te vergroten en de barrière van het kanaal
te overstijgen. Ruimtelijk kan het plassenlandschap
linken maken met de andere grote landschapsstructuren
zoals de Netevallei en de Postelse Bossen. De aanwezige
landbouw zal moeten transformeren naar landgebruik
met een hoge natuurwaarde. Landbouw als agroforestry
of silvopastoralisme kunnen hier al een goede stap in de
juiste richting zijn.
Bij het uitwerken van de visie blijft voor de
Kempense Meren een belangrijk vraagstuk: hoe maken
we de plassen interessanter in de ecologische structuur?
Wat zijn alternatieven voor de 'dode vijvers', en zijn er
oplossingen te vinden om de plassen na ontginning
(terug) minder diep te maken. Moeten de randen anders
vormgegeven worden? En moet de ontginning als
dusdanig op een andere manier plaatsvinden zodat de
plassen bijdragen ook onderdeel worden van topnatuur?
Deze opgave stelt zich bij uitstek bij de nieuwe te
ontginnen plassen.
Tot slot dient ook ingezet te worden op het
omvormen van naaldhout naar loofhout of gemengd
hout. Niet enkel zal dit de biodiversiteit versterken, maar
ook de infiltratiefunctie van het gebied en zo een impact
hebben op de waterhuishouding.

Verder moet de link met het centrum van Mol
en met Rauw (en Dessel) niet worden vergeten. Het
plassenlandschap kan ook een boost geven aan de
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STRATEGISCH PROJECT 3
EEN STADSBOS VOOR MOL

Hoekske Sport

De Witte Mol
Gibbo
Galbergen

vc Moldavo

15kapellekens
kinderboerderij?

88

Buurtspeeltuin
Netepleintje

04. TRANSITIEAGENDA

89

BWMSTR SCAN

EEN SAMENHANGENDE VISIE
De gemeente werkt op korte termijn een
samenhangende visie uit op het geheel van het stadsbos,
van De Meer in het oosten, over Galbergen, Haakstraat,
15 kapellekens, Rollekens en De Rooy in het westen.
In deze visie worden de volgende thema's behandeld:
samenhangend net van zachte verbindingen, ecologische
structuur, gewenste programma's in de stadsbossen
(recreatie, voorzieningen), erfgoedwaarden,...
De visie behandelt de onderlinge samenhang van
de bosfragmenten tot een geheel: een recreatieve oostwestelijke hoofdroute doorheen het geheel, een heldere
taakverdeling tussen delen van de bosfragmenten en hun
programmatie.
Daarnaast onderzoekt deze visie hoe op
korte termijn het verder bebouwen en ontbossen
van de bosfragmenten kan worden vermeden, door
de bebouwing in de randen zo te organiseren dat de
impact op de bosstructuur minimaal is, of het bos
zelfs wordt versterkt. Voor de langere termijn wordt
een visie ontwikkeld over de uitbreiding en verbeterde
randafwerking van het stadsbos. Voor welke vandaag
bebouwde percelen wordt actief ingezet op vergroening,
kan dit nog gecombineerd met bebouwing en waar kan
evt. het bouwrecht worden gecompenseerd? Voor welke
percelen zonder woonbestemming, wordt in overleg met
de eigenaars een traject opgestart voor bebossing of een
aangepaste overgang tussen bos en woonkern?
Tenslotte wordt een toekomstbeeld voor de
groene verbindingen tussen stadsbos en stedelijk
centrum geschetst.
EEN ACTIEPLAN
Uit deze visie volgt een actieplan voor de
volgende 10 jaren. Dat behandelt gewenste ingrepen in
de bestaande bosfragmenten (natuurinrichtingswerken,
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recreatieve voorzieningen, herstel erfgoedwaarden,...).
Dit behandelt de te nemen stappen voor de versterking
van het stadsbos in de randen, naar de woonkernen
en de dwarsende infrastructuren toe: aanduiding van
kleinschalige strategische herontwikkelingsprojectjes
voor de bebouwde omgeving die op transformeren
staat. Eerste contacten met eigenaars waar geen
herontwikkelingsplannen gekend zijn. Het actieplan
bevat ook de bespreking van mogelijke maatregelen
in de randen van het stadsbos op gronden met 'groene'
bestemming.
COMMUNICATIESTRATEGIE
De
gemeente
werkt
een
dubbele
communicatiestrategie uit. Een lokale communicatie
richt zich naar de inwoners, communiceert het
toekomstbeeld van het geïntegreerde stadsbos en
legt de doelstellingen van het verguningenbeleid in
de randen uit. De gemeente kan hier overwegen om
lokale participatietrajecten op te zetten om de visie te
ontwikkelen of helpen ondersteunen: verbeelding van
potenties en mogelijk gebruik in samenwerking met de
nabijgelegen scholen, met de leerlingen van de academie
beeldende kunsten, met lokale natuur- en heemkundige
verenigingen, dorpsraden,...
Een bovenlokale communicatiestrategie richt
zich naar toeristen en recreanten. Hierin wordt het
stadsbos opgenomen in de globale communicatie
van de landschappelijke en zacht-recreatieve troeven
van Mol, zoals hierboven besproken voor Kempense
Meren. Het stadsbos wordt gecommuniceerd als een
van de twee groene poorten (samen met de Netevallei)
vanuit het Merenlandschap naar het stedelijke
voorzieningencentrum.

Links: Randen stadsbos op termijn te vergroenen en bebossen? | Rechts: te transformeren functies op kruising stadsbos - Turnhoutsebaan
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BOUW HAAKSTRAAT VERMIJDEN
De gemeente neemt de nodige stappen om het
verdwijnen van het bosfragment aan de Haakstraat,
gelegen in een woonbestemming, te vermijden. Het idee
van de gemeente om deze grond weder in te kopen kan
voluit worden ondersteund.
BOUWPROJECTEN IN DE RAND
INZETTEN VOOR MEER SAMENHANG
In visie en actieplan duidt de gemeente
bouwpercelen in de rand van het stadsbos aan waar,
door correcte ontwikkeling, het stadsbos net kan worden
versterkt in plaats van aangetast. We tonen hieronder
een voorbeeld rond De Rollekens met verbinding naar
groengebied Haakstraat.
GROENE VERBINDINGEN REALISEREN
Visie en actieplan bevatten ook de groene
verbindingen tussen stadsbos en centrum dwars door
het spoorlandschap. Deze verbinden de noordelijke
kernen voor zacht verkeer met het centrum. Vlotte
fietsverbindingen lopen eerder langs de bestaande lokale
wegen. Veilige fietsinfrastructuur wordt gecombineerd

met groenvoorzieningen en langsheen deze verbindingen
wordt ingezet op transformaties van bebouwing die
het groene karakter ondersteunen. Deze functionele
verbindingen worden aangevuld met (eerder recreatieve
voetgangers-) verbindingen doorheen de bosfragmenten.
Deze vormen wat 'tragere' verbindingen die ook toelaten
aan inwoners en andere gebruikers om stukken van de
bosfragmenten te gebruiken in hun dagelijks leven:
toertje joggen, hond uitlaten, short cut van A naar B in
het sporenlandschap of vanuit de nabijgelegen dorpen.
BIODIVERSITEIT VERHOGEN
Tot slot wordt een bosbeheerplan opgemaakt
voor de bosgordel als geheel. Door (verder) in te zetten
op omvorming naar loofbossen met berken en eiken zal
de ecologische waarde en de aantrekkelijkheid kunnen
verhogen. Zo worden deze bossen biodiversiteits-hotspots
en maken ze de omliggende wijken klimaatsbestendiger.

Sfeerbeeld 15 kapellekens (copyricght gemeente Mol)
04. TRANSITIEAGENDA
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STRATEGISCH PROJECT 4
LOKALE GROENSTRUCTUUR EN ZACHTE VERBINDINGEN IN MOL-CENTRUM

OOK HIER: VISIE & ACTIEPLAN
Ook voor de groenstructuur en het netwerk van
zachte verbindingen in Mol-centrum maakt de gemeente
op korte termijn een heldere visie en bijbehorend
actieplan. Ze behandelt hierin het gewenst toekomstbeeld
voor de kleinschalige publieke groenplekken en de
verbindingen hiertussen, identificeert de missing links
en mogelijke oplossingen hiervoor, en bekijkt via welk
type ingrepen deze oplosbaar zijn. We doen inhoudelijk
een aanzet.
DRIE STRUCTURELE VERBINDINGEN
Twee noord-zuidgerichte groenverbindingen
maken de link tussen spoorlandschap (en stadsbos) ten
noorden naar de Netevallei ten zuiden van het centrum.
Ze bieden de zachte weggebruiker een aangename
entree tot het centrum vanuit het noorden en vanuit
de fietssnelweg langs het spoor. Deze verbindingen zijn
vandaag deels prima in orde, deels op te waarderen op
vlak van fietsveiligheid en/of groenaanbod, deels te
realiseren over privaat domein (parking OCMW: zie
quick wins). Ook de verbindingen met de Netevallei
zijn nog niet overal optimaal. De ruimte tussen Nete en
gemeentehuis, heden een grote parking, kan bv. meer
vergroend. Idem met de link achter de kerk naar de Nete,
vandaag eveneens parking.

Een zeer informele en kleinschalige oostwestgerichte structuur vormt een aaneenschakeling van
publieke groenplekken en informele zachte verbindingen,
van Martelarenstraat tot Rozenberg-Netevallei. Deze
vormt een parelsnoer van lokale groenplekken bij en
tussen grootschalige voorzieningen. Tegelijk vormt het
een toegang tot het centrum voor zacht verkeer vanuit
Ezaart.
Beide structuren verknopen trouwens met de
groene boulevard van de Reydamslaan-Smitslaan, die
vandaag reeds bestaat en grootschalige voorzieningen
bedient.
KLEINSCHALIGE INGREPEN
Een aantal kleinschalige ingrepen kunnen reeds
op korte termijn bijdragen aan deze lokale groenstructuur:
integratie van publieke groenplek en verbinding in de
projecten aan de Boomgaardstraat, zachte verbinding
tussen Rechtstraat en Smitslaan over de parking OCMW,
vergroening stuk Rondplein, ...

vingeroefening alternatieve invulling percelen Rollekens-Haakstraat
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STRATEGISCH PROJECT 5
EEN WARMTENET ?

IDENTIFICATIE ZONES WARMTENET
De gemeente brengt, zoals reeds in het programma
toegelicht, de beloftevolle zones voor collectieve
warmtevoorziening in kaart. Daartoe worden niet enkel
de huidige grote warmtevragers in kaart gebracht. Ook
de reeds geplande en potentiële grote en middelgrote
(her-)ontwikkelingssites worden in rekening gebracht.
Ook bekijkt de gemeente in dit plan waar er de meest
uitgesproken potenties zijn voor grondige transformaties
van het bestaand weefsel... Vanuit deze analyse worden
sites en zones aangeduid waar reeds verschillende
potentiële gebruikers kunnen aantakken op lokale
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warmtenetten. Deze kunnen op termijn aangetakt worden
op een groter warmtenet, volgens het principe van het
'kralen rijgen'. Anderzijds worden de potentiële duurzame
warmtebronnen geïdentificeerd. Dit onderzoek, bv. naar
restwarmte, loopt momenteel op provinciaal niveau;
van de resultaten kan op korte termijn gebruik gemaakt
worden. Daarnaast is er de warmte uit geothermie; de
boring aan Balmatt, die de campus kan bedienen maar
ver van de voorzieningenconcentraties ligt; of potentiële
nieuwe boringen dichter bij het centrum.
PLAN WARMTENET ( OP GEOTHERMIE?)
Vanuit de snelle scan die de bouwmeesterscan is,
kwam het spoorlandschap als interessante zone naar voor.
Een warmtenet dat 'vertrekt' vanuit de noordkant van het
station kan tal van nieuwe ontwikkelingen en bestaande
grotere fucnties bedienen. Op minder dan 500m vinden
we de projectsites Keirlandse Zillen, Boomgaardstraat
en Gezellstraat en de bestaande scholencampus GO! Het
Spoor. Op minder dan 1km liggen verschillende andere
grote scholen, rusthuis en ziekenhuis, sociale woonwijk.
En bovendien de KMO-zone waarvoor we hierboven op
termijn een personen-intensiever gebruik voorstelden.
Ook kunnen hier in het woonweefsel verschillende
verdichtingsprojecten worden uitgevoerd. Iets verderop
vinden we nog langere termijn reservegebieden zoals Het
Ven. Anderzijds was de gemeente al langer van plan een
warmtenet uit te rollen aan de zijde Netevallei, om het
zwembad een warmtevragers in de omgeving te bedienen.
Ook vanuit de Netevallei kunnen op termijn verschillende
grootschalige functies worden aangesloten: Molderdijk,
projectsites Vennestraat en Schansstraat en op iets
grotere afstand de grote voorzieningen van het centrum.
Daarnaast blijkt uit contacten met de marktspelers
geothermie dat er grote interesse bestaat in een nieuw
project in deze omgeving. We stellen daarom voor om het
onderzoek naar de potenties voor een warmtenet in het
centrum niet meer uit te stellen tot alles is onderzocht,
maar op korte termijn voor deze zones een business case
te onderzoeken. De gemeente laat op korte termijn in
samenspraak met de marktspelers in de geothermiesector,
een of twee beloftevolle warmtenetten uittekenen.
Naast de analyse van warmtevragers, huidige
en toekomstige, moet de koppeling gebeuren met de
planning van infrastructuurwerken.

WARMTELEIDINGEN VOORZIEN
De visie op de gewenste warmtenetten is
dringend, om te vermijden dat infrastructuurwerken
zonder integratie van warmteleidingen zouden gebeuren.
Zo zal wellicht de heraanleg van de straten Keirlandse
Zillen en Nijverheidsstraat i.f.v. de omleidingsweg,
best gepaard gaan met aanleg van wachtleidingen.
Idem dito als de tunnel voor zacht verkeer onder de
spoorwegbundel wordt gerealiseerd of de bestaande
overweg wordt aangepast. Bij identificatie van de
beloftevolle warmtenetten wordt ineens mee in kaart
gebracht aan welke infrastructuurwerken de aanleg kan
worden gekoppeld.
FINANCIERING REGELEN
In de zomer van 2019 werd een marktpartij
opgericht die de voorbereiding van een business case
voor een warmtenet op geothermie kan voorbereiden.
De gemeente zal actief ondersteunen, onder meer
door deel te nemen aan projectvoorstellen i.k.v.
subsidiemogelijkheden op Vlaams en Europees niveau;
Strategische Ecologiesteun, ad hoc subsidiedossiers
VLAIO en Garantiewaarborg Dept. Omgeving (boring
geothermie), tweejaarlijkse call Groene Warmte
(warmtenet), Europese calls,...
FLANKEREND BELEID:
AANSLUITVERPLICHTING
Bij de opmaak van het plan hoort een flankerend
beleid dat de investeerder in het net en zijn warmtebron
(in dit geval wellicht diepe geothermie) garantie biedt op
-op termijn- voldoende afnemers. De gemeente maakt dus
ook een verodening op die enerzijds nieuwbouwprojecten
verplicht tot aansluiting. Anderzijds onderzoekt de
gemeente hoe ze, binnen een bepaalde tijdshorizon,
grotere bestaande warmtevragers kan stimuleren of zelfs
verplichten tot aansluiting.
COMMUNICATIE
Samen met de wetenschappelijk onderzoekers en
de marktpartijen in de sector diepe geothermie, herneemt
de gemeente de communicatie over de meerwaarden van
deze vorm van warmtewinning en de beheersing van de
mogelijke risico's.
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4.3 QUICK WINS
(Ontwerp van)
herinrichtingsprojecten

QW1. AUTOLUW COMMERCIEEL
CENTRUM & TIJDELIJKE INRICHTING
RONDPLEIN
De parkeercirculatie op het Rondplein wordt zo
geregeld dat de straten rond het plein autoluw worden,
en dat er één duidelijk inrit en uitrit is van de parking
(i.p.v. langs alle zijden). Op die manier kunnen de randen
van het plein toegeëigend worden als publieke ruimte.
Het Rondplein krijgt een tijdelijke herinrichting
met groen en zitelementen op een deel van de
openluchtparking.
boven: Rondplein openluchtparking
onder: referentiebeeld plein Opek Leuven

aanzet missing link Smitslaan - Rechtestraat

QW2. MISSING LINK RECHTESTRAAT
- SMITSLAAN
De gemeente realiseert de missing link voor zacht
verkeer over de parking van OCMW, tussen Rechtestraat
en Smitslaan.

QW3. WARMTELEIDINGEN IN
HERAANLEG K. ZILLEN
De gemeente ziet erop toe dat in de
heraanlegplannen
van
Keirlandse
Zillen
en
spoorondertunneling de infrastructuur voor toekomstige
warmteleidingen wordt voorzien.

QW4. DEELWAGENS AAN STATION
De gemeente zorgt voor een proefproject met
deelwagens in het centrum, minstens aan het station.

QW5. ZOMER VAN MOL IN HET
STADSBOS
Een tijdelijk event wordt georganiseerd om het
stadsbos op de mental map van de Mollenaren te krijgen.
Dit kan een samenwerking zijn met de kunstacademie.
Door op verschillende locaties activiteiten te doen,
ontdekken inwoners de samenhang in het stadsbos.

'Muziek in het bos' in Deinze
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QW5B. FIETSVERBINDING CAMPUS
De gemeente inventariseert met de grote
tewerkstellingspolen op de noordelijke campussen de
korte termijn verbeteringen voor fietsveiligheid naar 't
station en centrum, en voert deze uit.

Cruciaal onderzoek en overleg

QW6. HERNIEUWD OVERLEG
WARMTENET & GEOTHERMIE
De gemeente herneemt het overleg met VITO
rond het warmtenet VITO-SCK-Atoomwijk en start een
studie op rond een warmtenet voor 't centrum met een
marktpartij, bv. HITA.

QW7. OVEREENKOMST ONTWIKKELAAR
K. ZILLEN
De gemeente finaliseert de overeenkomst omtrent
stedenbouwkundige lasten i.k.v. ontwikkelingsproject
Keirlandse Zillen, en betrekt hierin ook de infrastructuuren vervoersmaatschappijen.

geothermie boring Balmatt site (VITO)

projectvoorstel Keirlandse Zillen (CORES)

QW8. TERUGKOOP HAAKSTRAAT
De gemeente koopt het woonuitbreidingsgebied
Haakstraat weder in van de Intercommunale en integreert
dit gebied in de globaalaanpak voor het stadsbos.
WUG Haakstraat in de sneeuw

QW9. FINAAL WOONZONERINGSPLAN
De gemeente finaliseert, op basis van de aanzet
uit programma 4, het woonzoneringsplan. College en
gemeenteraad keuren dit goed als beleidsmatig gewenste
ontwikkeling i.k.v. de vergunningverlening voor
compacte woningtypes.

QW10. MASTERPLAN CENTRUM
ACHTERBOS
De gemeente laat een masterplan maken voor
de kwalitatieve versterking van Achterbos-centrum,
de relatie met de voorzieningencluster aan kruispunt
Tunrhoutsebaan-Achterbos-Sluis en de relatie met het
stadsbos.

Achterbos centrum

QW11. EIGENAARSOVERLEG
DOORSTEEK GALBERGEN - BRANDSTR.
De gemeente brengt de eigenaars samen van het
binnengebied Zavelstraat-Berkenstraat-Kapelstraat en
bespreekt de mogelijkheid van een zachte verbinding
Galbergen - centrum Ginderbuiten doorheen deze
groenzone.

04. TRANSITIEAGENDA
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4.4 PUBLIEKE SLAGKRACHT

HELDER VERGUNNINGENBELEID
De gemeente communiceert best naar de
bevolking en de ontwikkelaarswereld heel helder haar
vergunningenbeleid: wat mag waar wel of juist niet, en
vooral: waarom maakt de gemeente deze keuzes. Dit is het
sterkste middel om de markt te sturen en investeerders
te doen focussen op de plekken met het meeste
transformatiepotentieel. Pas op de tweede plaats komt
ook de bekommernis hoe dit juridisch doorwerkt in de
vergunningverlening. Daarom is het woonzoneringsplan
op korte termijn een belangrijk instrument. Enkel als er
bestaande voorschriften tegenwerken, is het duidelijk dat
er ook een planmatige oplossing moet komen. Tot aan de
start van de bouwmeesterscan leek er veel onduidelijkheid
en onzekerheid te bestaan over bouwmogelijkheden in
verschillende dorpen en centra.
PROACTIEF KLEINSCHALIG DOEN
TRANSFORMEREN
Het woonzoneringsplan is goed om eigenaars en
investeerders te tonen wat waar in principe vergunbaar
kan zijn. De kwalitatieve herontwikkeling van het
spoorlandschap zal afhankelijk zijn van een hele reeks
kleinschaliger ingrepen. De gemeente zal niet enkel
projectvoorstellen moeten bijsturen, maar op de cruciale
plekken actief met eigenaars in overleg gaan om te zien
welke hun toekomstplannen zijn met hun percelen, en de
gewenste transformaties zelf voorstellen. Dit vraagt een
zeer proactieve houding van de gemeente.
INVESTEREN IN COORDINATIE &
CAPACITEIT
Mol heeft tegelijk veel ambities om te investeren
in veiliger fietspaden, aangepast openbaar domein,
sterke sturing van grote private projecten,... De diensten
lijken echter, of geven dit althans aan, momenteel over
onvoldoende capaciteit te beshikken om enerzijds
complexe projecten als de stationsomgeving waar te
maken, anderzijds de actieplannen voor de strategische
zones zoals stadsbos, spoorlandschap of KMO-zone op
te maken en hieromtrent met eigenaars en actoren te
overleggen, en ook nog eens binnen het mobiliteitsbeleid
en publiek domein grondig te vernieuwen. Een uitbreiding
van capaciteit dringt zich op. Er lijkt vooral nood aan
overkoepelende ambtenaren die zich kunnen buigen
over geïntegreerde projecten, zoals het samenspel tussen
publiek domein en ontsluiting, groen, bouwen.
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Op korte termijn laat de gemeente zich door een
externe begeleiden om de aanzet van woonzoneringsplan
door te vertalen in correcte afbakeningen tot
op kavelniveau en verdere detaillering van de
vergunningsprincipes per zone. Voorbeeld kan zijn de
uitwerking die stad Lommel liet maken in navolging van
hun bouwmeesterscan.
VERDICHTING LATEN MEE BETALEN
Het Molse bestuur bewandelt een moedig traject
met de opvolgen van het project Keirlandse Zillen en
de mede-investering in de mobiliteitsoplossingen in
de omgeving. Nu is het zaak om ook andere projecten
die verdichting met zich mee brengen, voor een stukje
te laten bijdragen aan de opwaardering van de Molse
centra. Een meer algemene regeling dringt zich op,
aanvullend op de projectgebonden aanpak van vandaag.
Ook hiervoor kan de gemeente best op korte termijn een
kortlopende externe expertiseopdracht lanceren.
MOBILITEIT: VAN VOLGEND NAAR
STUREND
Gemeente Mol wil investeringen in fietsen
hoog op de agenda plaatsen. Om de fiets en andere
alternatieven voor de auto meer kansen te geven, zal
het nodig zijn dat het concurrentieel voordeel van de
auto ook stapsgewijze wordt verlaagd. De gemeente zal
van een ernstig en vooruitstrevend parkeerbeleid werk
moeten maken: een combinatie van écht randparkeren
(aan de invalswegen) en stapsgewijze vermindering van
centrumparkeren. De diensten zullen hiervoor verder
moeten worden uitgebouwd. De bestaande normen
herzien.

4.5 AANBEVELINGEN AAN HET ADRES VAN
HOGERE OVERHEDEN
Specifiek voor Mol

STEUN VOOR STATIONSOMGEVINGEN
Uit verschillende bouwmeesterscans blijkt
hoeveel potentie er te vinden is in de stationsomgevingen
van kleinere stedelijke gebieden. Zo ook in Mol. De
meest interessante herontwikkelingsplekken bevinden
zich hier: zeer goed ontsloten, in het geval van Mol vlak
tegen het voorzieningencentrum, veel grote percelen
met verouderde functies, parkeervlaktes die kunnen
vervangen door parkeergebouwen en nieuwe functies,...
Dergelijke projecten zijn echter bijzonder complex;
private
grondeigenaars,
vervoersmaatschappijen
en infrastructuurbeheerders voor spoor, bus, weg
en fiets, verschillende gemeentelijke en andere
overheidsdiensten moeten zich scharen achter een
geïntegreerde oplossing. Zelfs voor grotere steden die
ondertussen hun stationsomgevingen vernieuwden,
bleek dit een zware dobber en was vaak financiële
ondersteuning onmisbaar. Nu Vlaanderen opnieuw
sterk de nadruk legt op knooppuntontwikkeling,
is een ondersteuningsprogramma voor de kleinere
stationsomgevingen een grote noodzaak.

04. TRANSITIEAGENDA

Het departement publiceerde eind 2018 een studie
en bijbehorende verkorte brochure waarin de noden voor
een aanpak voor (ook kleinere) stationsomgevingen
wordt beschreven: zie de bronvermeldingen.
ROEPING VOOR KLEINE STEDEN
Het Vlaamse en provinciale niveau stellen
een beleid voorop waarbij economische functies op
correct ontsloten plaatsen terecht komen -denk aan
de metropolitane hefboomplekken van het BRV- maar
maken nog niet volledig helder welke soort functies
op welk type strategische plekken thuis horen. De
uitbouw van onderzoekscentra in kleinstedelijke
gebieden roept bij sommige lezers vragen op. De hogere
overheden zullen in dialoog met de lokale besturen dit
vraagstuk verder moeten verhelderen. En een realistisch
toekomstperspectief voor deze kleinstedelijke gebieden
uitwerken, indien dergelijke hoogwaardige functies
in kleinstedelijke gebieden als Mol als niet opportuun
zouden worden beschouwd.
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Voor alle gemeenten
OPENBAAR VERVOER KEMPEN
Ook voor deze eerder perifeer gelegen gemeente
moeten we benadrukken hoe belangrijk blijvende
investeringen in openbaar vervoer zijn. In het geval
van Mol gaat het niet zozeer of niet enkel om het
bedieningsniveau van het spoorstation. Wel de bediening
vanuit station en het stedelijke voorzieningencentrum
naar de omliggende dorpen.
INVESTERINGEN IN BELANGRIJKE
LANDSCHAPSSTRUCTUREN
Het project Kempense Meren schreeuwt om
investeringen. Zowel om eerste pilootprojecten op te
starten (zoals in Limburg via LSM). Maar ook om de
nodige marge te geven aan het planningsproces. Vandaag
is dit proces rond het PRUP vooral een pragmatisch
aanpak. Terwijl er dit proces wat zuurstof zou kunnen
gebruiken door goede ontwerpers samen met experten
rond de tafel te zetten.
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VERKLEINEN JURIDISCH OVERAANBOD
WONEN
Bijna alle Vlaamse gemeenten -op enkele zeer
verstedelijkte regio's na- kampen met een teveel aan
bouwgrond en een gigantische verdichtingsmogelijkheid
in het bestaand bebouwd weefsel. De gemeenten noch
vereveningsmechanismen kunnen het verspreid bouwen
tegengaan indien de verspreid gelegen bouwkavels en
zelfs de woonuitbreidingsgebieden moeten worden
vergoed aan de veronderstelde marktprijs. Vlaanderen
moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. De
provincie kan de gemeenten ondersteunen in het
afdwingen van minimale dichtheden in slechter gelegen
zones en het uitstel of vermijden van de aansnijding van
woonuitbreidingsgebieden.
INSTRUMENTEN HELDER PROMOTEN
Voor bepaalde instrumenten verwant aan
ruimtelijke ordening is er te weinig kennis bij lokale
besturen. Ook zijn de grenzen van de instrumenten
vaak onduidelijk, waardoor gemeenten aarzelen ze in
te zetten. Het gaat over belastingsreglementen en de
mogelijkheid om deze ruimtelijk te differentiëren, over
regelingen voor stedenbouwkundige last, mogelijkheden
voor planologische ruil en de gevolgen op vlak van
planschade, over de mogelijkheden voor complexe
projecten, over de beperkingen van verordeningen. Goed
geïnformeerde ambtenaren bij de hogere overheid én
heldere informatieverstrekking naar het lokale niveau
is absoluut een behoefte. Dit geldt niet in meerdere
mate voor Mol dan voor andere gemeenten, maar blijft
vermeldenswaardig.

04. TRANSITIEAGENDA
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5.1 METHODOLOGISCHE NOTA |
NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM
VISUALISERING DIAGRAM
Voor de visualisering het Nightingale Rose diagram is
voor elke indicator een ranking genomen van de 308
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is de
leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar buiten
op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in ranking
voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige waarde’. De
gescande gemeente wordt afgebeeld in het diagram, in
vergelijking met het gemiddelde van de type gemeente uit
de Vrind-classificatie. Een groene kleur in de buitenschil
voor een bepaalde indicator wijst dus op een waarde die
gunstiger is voor de gemeente dan het gemiddelde voor
gelijkaardige type gemeentes.

METADATA
Type gemeente

De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het
buitengebied op basis van het Strategisch Plan
Ruimtelijke Economie waarbij het ruraal overgangsgebied
en het ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd
(VRIND2004-2005).

Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol groen (2018)

Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de
gemeente.
Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.

Aantal inwoners (2018)

Bron: Statbel, 2018

Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Ruimtelijk rendement voor het wonen:
aantal inwoners per hectare in kadastrale
woon
gebieden (2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.

Bron: Statbel, kadaster
De kadastrale woongebieden zijn percelen voor
appartementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn
dus percelen waarop een woning staat.

Voetgangers voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Percentage doorlatende oppervlakte (2012)

Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen
van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de
bodem verloren gaan. De doorlatende oppervlakte
is de gemeenteoppervlakte verminderd met de
bodemafdekking of bodemafdichting
Percentage appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing (2017)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.
Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)

Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte onbebouwde
percelen per inwoner.

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per
hectare in kadastrale woongebieden in 20112017)

Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011 en
2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.
Groei van het aandeel appartementen, halfopen
bebouwing en gesloten bebouwing in het totale
woningaanbod (2017-2011)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
CO2emissie voor verwarming en elektriciteit
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerderanking)

Bron: provincie in cijfers
CO2emissie particulier en openbaar voor transport en vervoer, 2016 (ton/huishouden)
(omgekeerde ranking)

Percentage inwoners dat toegang heeft tot
wijkgroen binnen 800m (2013)

Bron: Vito

Bron: gemeentemonitor 2013

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per
huishouden), 2016

Bron: provincie in cijfers
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5.2 BRONNEN
Bronnen algemeen
www.gemeentemol.be
Gemeentemonitor Mol
GIS-data beschikbaar via Geopunt Vlaanderen
Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen, VITO
Gegevens over demografie en woningen via provinciesincijfers.be
artikels in de lokale pers
Bronnen ruimtelijk beleid, kernversterking
Ruimtelijk structuurplan Mol
Visienota Ruimte provincie Antwerpen
Ruimtekompassen provincie Antwerpen
Gemeentelijke RUP's en provinciale PRUP's
Gemeentelijke verordeningen parkeren en woonkwaliteit
Strategisch-commercieel plan detailhandel gemeente Mol, POM, 2018
Verschillende lopende projectvoorstellen
Draaiboek verkavelingen, gemeente Mol
Intern document 'Beleidsvisie verdichten' van 2019
Dept. Omgeving, Onderzoek naar de noden van de Vlaamse stationsomgevingen via https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230142
Dept. Omgeving lanceerde ook een onderzoek over de regeling stedenbouwkundige lasten: zie: https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/256341
Het voorontwerp instrumentendecreet geeft een inzicht in de vermoedelijke aanpassingen aan het instrument stedenbouwkundige last: zie https://omgeving.vlaanderen.be/instrumentendecreet
Bronnen mobiliteit
Gemeentelijke verordening parkeren
Berekeningen Vlaams verkeersmodel
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Bronnen energie
Gemeentelijk kaderplan windturbines Mol, gemeente Mol
Klimaatactieplan Mol, IOK en gemeente Mol, 2014
Huidige en potentiële zonne-energie: https://www.energiesparen.be/zonnekaart
Warmte uit diepe geothermie:
- https://vito.be/sites/vito.be/files/compressed-downloads/warmtenet_mol-dessel_flyer.pdf
- https://vito.be/nl/diepe-geothermie/balmatt-site
- Mondeling contact met dhr. Geert De Meyer (HITA)
- Mondeling contact met dhr. Ben Laenen (VITO)
Solar routes:
- https://zonopinfra.nl/home (Nationaal consortium (nl) Zon op Infrastructuur)
- https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/naar-een-overvloed-aan-zonnestroom/zonne-energie-slim-integreren-in-onze-leefomgeving/
- https://www.uu.nl/sites/default/files/roadmap-pv-systemen-en-toepassingen-final.pdf -> (hfdst.5)
Zonnepanelenparken op water:
- Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging, Ccaspar
- artikel in het Nieuwsblad 21/02/2020: Vlaanderen krijgt groots drijvend zonnepark
Bronnen open ruimte, landschap en recreatie
mondeling overleg met Lutgarde Janssens, Provincie Antwerpen, gebiedscoördinator Kempense Meren
Toeristisch ontwikkelingsplan Mol (eindrapport), Omgeving, 2018
Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging, Ccaspar)
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021, VR 2019 0504 DOC.0552/2BIS
artikel in De Standaard 19/04/2019: Zo wil Vlaanderen de droogte bestrijden
Kaderplan Galbergen, d+a consult i.o.v. gemeente Mol
Kaderplan Kempense Meren, 2009, provincie Antwerpen
Kempenatlas, Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht, Van Acker M. et al. (2017)
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