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AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE
NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalde in 1997 dat de open ruimte gevrijwaard
moet blijven voor de structuurbepalende functie landbouw, natuur en bos. Via de afbakening
van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) moet er 750.000 ha
agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied vastgelegd worden in de
bestemmingsplannen.
Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien
buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor
landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de
basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen op
perceelsniveau vastleggen.

Dit document omvat een bundeling van de gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op
landbouw, natuur en bos zoals voor de dertien buitengebiedregio’s is uitgewerkt.
In 2010 is een coördinatieplatform opgericht met vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse
ministers en administraties en de natuur- en landbouworganisaties dat de verdere uitvoering
van de afbakening opvolgt. Het bekijkt o.a. voor welke gebieden de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen kan starten en bundelt deze acties jaarlijks in een gebiedsgericht
programma.
De voortgang van het afbakeningsproces wordt weergeven op http://agnas.ruimtevlaanderen.be.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1.1

Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaamse Gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse regering
5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent, bestaande uit
grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werd een afbakening van grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in
ontwikkeling gemaakt volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden
binnen de gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zgn. “consensusgebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze zijn gelegen binnen een ‘groene’ of een
daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 werd binnen dit spoor een afbakening
van ca. 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) goedgekeurd.

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor werden een
beperkt aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van
agrarisch gebied naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen meer
op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar aanstonds te starten met de tweede fase van het
planningsproces, waarbij er een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische
structuur wordt uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De inhoudelijke elementen voor de tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur zijn:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams niveau
voor een ruimtelijk begrensd deelgebied. Voor ieder deelgebied wordt een administratieoverschrijdend
projectteam samengesteld dat verantwoordelijk is voor de opmaak van de ruimtelijke visie.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om een maatschappelijk draagvlak te creëren
voor de ruimtelijke visie. De lokale besturen en belangorganisaties kunnen vanuit de eigen terreinkennis,
ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen formuleren tot bijsturing of verfijning van de ruimtelijke
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen uitvoering gegeven wordt aan
deze ruimtelijke visie door het afbakenen van de grote eenheden natuur, de grote eenheden natuur in
ontwikkeling, de natuurverwevingsgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de gebieden van de agrarische
structuur.

1.2

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Kust-Polders-Westhoek startte in juni 2004 en bestond uit:
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-

infovergaderingen met alle gemeenten waarop het proces werd toegelicht (aan de hand van een leidraad) en de
gemeenten gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst aan te geven welke elementen vanuit
een gemeentelijke visie op landbouw, natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces (juni 2004);

-

overlegvergaderingen met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de
elementen die vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (augustus-oktober 2004);

-

werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen vanuit de
rechtstreeks betrokken sectoren (september-oktober 2004).

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Kust-Polders-Westhoek werden geformuleerd aan de hand van
een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) en
een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren
(regiowerkingen). Deze verkenningsnota werd eind november 2004 in bespreking gebracht met alle actoren.
Op basis van de reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties
(natuurlijke rijkdommen, toerisme, openbare werken…) op de verkenningsnota werd in februari 2005 een programma
voor overleg en uitvoering opgesteld en overgemaakt aan alle betrokken actoren.
Dit programma gaf enerzijds aan:
-

over welke gebieden of opties in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Voor deze
gebieden wordt het visievormingsproces als afgerond beschouwd en kan de uitvoeringsfase starten.

-

over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor
deze gebieden werden in maart 2005 een aantal overlegsessies georganiseerd waarop akte genomen werd van
een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie.

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en op de overlegsessies wordt een eindvoorstel van
gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.

1.3

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen
en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Kust-Polders-Westhoek worden geformuleerd. De nota werd
opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. Het
voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door
de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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2
2.1

Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek is gelegen in het westen van Vlaanderen. De grens van Kust-PoldersWesthoek wordt in het noordwesten gevormd door de Noordzee, in het noordoosten door de grens met Nederland, in
het zuidwesten door de grens met Frankrijk, in het zuiden door de grens met Wallonië. In het oosten vormt de
heuvelrug van Westrozebeke de grens tot aan de Handzamevallei. Vanaf de Handzamevallei wordt de oostelijke
grens gevormd door de overgang van de polders naar de zandstreek.
KAART 1. SITUERING KUST-POLDERS-W ESTHOEK

De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Alveringem, Blankenberge, Bredene,
Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Jabbeke, KnokkeHeist, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Middelkerke, Nieuwpoort,
Oostende, Oudenburg, Poperinge, Staden, Veurne, Vleteren, Zonnebeke en Zuienkerke.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen die reeds genomen zijn in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), de
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor opstellen van de ruimtelijke visie
voor de buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek.
Een oplijsting van andere relevante elementen uit de juridische en beleidsmatige planningscontext is weergegeven in
bijlage I.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven voor
de stedelijke gebieden, het buitengebied, gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
•

De stedelijke gebieden

Het stedelijk netwerk Kust is ondermeer geselecteerd als stedelijk netwerk van Vlaams niveau omwille van de
toeristisch-recreatieve voorzieningen en potenties en omwille van de natuurlijke structuur van internationale
betekenis die zich uitstrekt van Frankrijk tot in Nederland. De potenties van het stedelijk netwerk Kust moeten op een
zodanige wijze worden benut, dat de bestaande agrarische en natuurlijke structuur in hun ontwikkeling worden
versterkt.
-

Brugge en Oostende zijn geselecteerd als regionaalstedelijke gebieden.

-

Ieper en Knokke-Heist zijn geselecteerd als structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden.

-

Veurne, Blankenberge, Poperinge en Diksmuide zijn geselecteerd als kleinstedelijke gebieden op provinciaal
niveau.

Ten zuiden en buiten de buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek situeert zich het stedelijk netwerk van Vlaams
niveau Regio Kortrijk, als deel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix, TourcoingMoeskroen.
•

Buitengebied

De kust, de polders en de Westhoek behoren tot de grote aaneengesloten gebieden die overheersen aan de rand
van Vlaanderen. In het plangebied vallen ook die delen van het stedelijk netwerk Kust die een rol hebben als
structuurbepalende elementen van het buitengebied.
De belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen zijn gelegen in het westelijk deel en in de
polders van West-Vlaanderen. Differentiatie van de agrarische structuur gebeurt niet op basis van teelten, maar in
functie van de bebouwingsmogelijkheden.
De IJzervallei en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien is structuurbepalend voor het buitengebied. Het ruimtelijk
beleid van rivieren en beken moet worden ontwikkeld in relatie tot de omgevende valleien, ook in functie van
integraal waterbeheer.
Één van de gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven voor Vlaanderen is geformuleerd voor de kustmilieus. De
ecologische waarden van de kustmilieus moeten optimaal worden versterkt. Dit houdt in dat de bestaande
natuurgebieden worden uitgebreid en de relatie tussen strand en duinen en de erachter liggende polders bijzondere
aandacht krijgen. De gevolgen van recreatie en waterwinning krijgen bijzondere aandacht.
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Ecologische bosuitbreiding moet vooral gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in functie
van natuurontwikkeling en -verbinding in de nabijheid van stedelijke gebieden, vooral in bosarme streken.
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden
behouden en versterkt. In de regio Kust-Polders-Westhoek gaat het om de belangrijke vogeltrekroute langs kust en
polders, schorren en slikken van de IJzermonding en het Zwin, de kustduinen met goed ontwikkelde overgangen en
bereikbaar zoetwater, de uitgestrekte oude duinruggen van Cabour-Ghyvelde, verzilting van de polders (nabij de
Cabourduinen, de IJzer bij Schore, de historische polders van Oostende en de polders langs het Boudewijnkanaal),
de winterinundaties in IJzer- en Handzamevallei, de kanalen, de gradiëntrijke plotse overgangen (plateau van
Izenberge, zandleemplateau van Poperinge-Ieper en de Rug van Westrozebeke), het poldergrasland met microreliëf
(in de polders bij Lampernisse, Slijpe, Leffinge en in de polders in de driehoek Oostende-Brugge-Zwin) en de scherp
ingesneden beekvalleien en bronnen van het West-Vlaamse Heuvelland. Mogelijkheden voor versterking van de
bosstructuur bevinden zich in de West-Vlaamse heuvels, waar er nog talrijke ecologisch belangrijke bossen
voorkomen op zuidwest-noordoost-georiënteerde getuigenheuvels.
•

Gebieden voor economische activiteiten

Naast de stedelijke gebieden zijn Nieuwpoort, Staden, Hooglede en Kortemark geselecteerd als economische
knooppunt.
De zeehavens van Brugge-Zeebrugge en Oostende (in samenhang met regionale luchthaven) zijn geselecteerd als
poorten.
•

Lijninfrastructuur

De E40 (A18) van Jabbeke naar Duinkerken, de E40 (A10) van Jabbeke naar Brugge en de N49/A11 Havenweg
(Zeebrugge, Brugge, Antwerpen) werden als hoofdweg geselecteerd en bezitten een verbindende functie op
internationaal en Vlaams niveau. De AX werd als te ontwerpen hoofdweg geselecteerd tussen de N31 (BruggeBlauwe Toren) en de N49 (A11) (Westkapelle).
De A10 Jabbeke-Oostende en de N31 Brugge-Zeebrugge haven werden als primaire weg I geselecteerd en bezitten
een verbindende functie op Vlaams niveau; in tweede instantie bezitten deze wegen ook een verzamelende functie
op Vlaams niveau. De N34, N8, N330, N355, N325; N369, N341, N33, N377, N9, N371, N351, R31 en de
Havenweg-oost, en een deel van R30 en N49 werden geselecteerd als primaire weg II en bezitten een verzamelende
functie op Vlaams niveau; daarnaast bezitten deze wegen ook een verbindende rol op Vlaams niveau. De meeste
van deze primaire wegen II maken deel uit van de kamstructuur die de kust ontsluit naar het hoofdwegennet.
De spoorlijn Oostende-Brugge is geselecteerd als hoofdspoorweg voor goederen. De spoorverbinding DuinkerkenDe Panne-Gent is een te onderzoeken verbinding voor het personenvervoer.
De spoorlijn Zeebrugge-Brugge-Gent is geselecteerd als hoofdspoorweg voor goederen. De spoorverbinding
Duinkerken-Antwerpen vormt één van de mogelijke alternatieven voor de westelijke IJzeren Rijn.
Voor de waterwegontsluiting van de haven van Zeebrugge worden drie alternatieven naar voren geschoven: de
verbetering van het kanaal Gent-Brugge, de verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen en de
uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde regio
en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie. Volgende kwantitatieve basisgegevens geven de uitgangssituatie
weer voor Kust-Polders-Westhoek.
TABEL 1. EVOLUTIE RUIMTEBOEKHOUDING 1994-2005 IN DE PLANNEN VAN AANLEG

1.1.1994
landbouw

1.1.2005
124905 ha

124074 ha

bos

235 ha

260 ha

overig groen

1011 ha

859 ha

natuur en reservaat

6058 ha

7012 ha

-

4908 ha

overdruk GEN en GENO
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Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 werd op basis van een procedure in het decreet natuurbehoud
4809 ha aangeduid als grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling. Deze gebieden maken deel
uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Door de Vlaamse administratie werden sectorale werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en de
gewenste agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
werden door deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven een mogelijke regionale verdeling van
de oppervlakte. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de regio KustPolders-Westhoek en de verschillende deelgebieden. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping
tussen de twee sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000
ha bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door AMINAL afdeling Bos & Groen.
TABEL 2. INDICATIEVE RICHTCIJFERS VOOR HET AFBAKENINGSPROCES

minimum
agrarische gebieden

114661 ha

waarvan te differentiëren als
agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving
grote eenheden natuur

richtcijfer

123656 ha
15358 ha

6089 ha

15084 ha

bosuitbreiding

900 ha

overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving

3012 ha
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3

Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV kunnen volgende (algemene)
beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek geformuleerd worden.
Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
De polders behoren tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Vooral grondgebonden
landbouw is de drager van de open ruimte.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale oppervlakte
om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in belangrijke mate
de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal gereserveerd voor
grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, kan een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op termijn
zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen in
structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft voor
beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur en
kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter
van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening gehouden
met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie of omschakeling van landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij
zowel het behoud als kwalitatieve hedendaagse ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed (bv. markante hoeves)
vooropstaat, moet ondersteund worden door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk beleid.
In een aantal gebieden moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te
stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten,
natuurlijke waterberging en behoud en herstel van landschapsecologische structuren (waardevolle graslanden,
sloten, dijken, kleine landschapselementen…). Om beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en
bodembeschermingsgebieden te realiseren wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd.
Ruimte voor natuurlijke landschapsecologische processen
Natuurlijke landschapsecologische processen doen zich voor in de ecosystemen van de kustvlakte (slikken en
schorren, strand, duin, polder, alle aanwezige gradiënten en aanverwante ecotopen), de IJzer- en Handzamevallei en
het reliëfrijk gebied van Poperinge, Ieper en Heuvelland (met kwelwerking, bronnen en stuwwaters). Deze
ecologische processen moeten zoveel mogelijk in stand gehouden en hersteld worden.
Binnen het agrarisch gebied van de kustpolders komen verspreid ecologisch waardevolle en internationaal
beschermde graslanden voor. Volgens het standstill-principe moeten de natuurwaarden van deze graslanden in
stand worden gehouden. Dit is onder meer mogelijk door aangepast waterbeheer waardoor de natuurlijke invloed van
kwel- of grondwater weer tot uiting kan komen. Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer samenhangende landbouwen natuureenheden af te bakenen in de polders zodat een technisch realiseerbaar waterpeilbeheer mogelijk wordt.
Een aantal lijnvormige landschapselementen (holle wegen, dijken, kanaalbermen…) zijn van belang als habitat én als
corridor voor migratie van flora en fauna tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering
van deze structuren te vermijden en herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief medegebruik van
deze structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet
mogelijk gemaakt worden.
Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
De regio Kust-Polders-Westhoek heeft een aantal gave landschappen met belangrijke erfgoedwaarde zoals de
kustpolders, het plateau van Izenberge, het Hoppeland van Poperinge, de Ieperboog en de West-Vlaamse Heuvels. .
Een aantal reliëfelementen en markante terreinovergangen zijn landschappelijk structuurbepalend.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en
erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en
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identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe
ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en
landschappelijk ingepast worden.
Naast het behoud van elementen die verwijzen naar historisch bodemgebruik, percelering, kleine
landschapselementen en historische nederzettingen dienen evenzeer de architecturale kenmerken van het
bouwkundig erfgoed in deze regio behouden en versterkt te worden. Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van
loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de integratie van bestaande en nieuwe agrarische
bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te realiseren. Om de identiteit van het landelijk gebied te
versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en verankerd worden in het typische cultuurlandschap (bv. dreven,
bosfragmenten…). Inzet van inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar winwin-situaties die enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds
de ruimtelijke, landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.
Het archeologisch erfgoed moet maximaal in situ bewaard worden. Bij belangrijke ingrepen moet het bodemarchief
omgezet worden in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft.
Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit en
het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. De
bestaande bos- en groenstructuur in de regio Kust-Polders-Westhoek wordt maximaal behouden en waar mogelijk
versterkt en uitgebreid.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en (kasteel)parken - voornamelijk in de Westhoek - worden
zoveel mogelijk behouden en gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische
functie kunnen behouden en ontwikkelen. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering
en buffering van de bestaande bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar bossen met een
sociaal-recreatieve functie. In het stedelijk netwerk Kust en bij de kleinstedelijke gebieden wordt de mogelijkheid én
wenselijkheid onderzocht om stadsrandbossen en/of speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten
aansluiten bij de bewoonde (toeristische) kernen en moeten voldoende groot zijn om hun multifunctionele opdracht te
kunnen dragen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én rekening
houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.
Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren
Het sterk vertakt netwerk van valleien en polderwaterlopen zijn belangrijke dragers van de landschappelijke en
ecologische structuur. De ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en
beekvalleien en netwerken van polderwaterlopen vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van
natuur- en landschapswaarden in de valleien en poldersystemen.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties tussen
de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen garanderen.
Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivieren beekvalleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen. Het landbouwgebruik in
rivier- en beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in van nature overstroombare gebieden en risicogebieden moet
geweerd worden. Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen
van de vallei (met lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een
ecologische meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van waterlopen en valleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.
Het ruimtelijk beleid schept randvoorwaarden voor het vrijwaren of bereiken van een goede grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit. Er moeten voorwaarden kunnen gelden ten aanzien van functies en activiteiten die zich in
het impactgebied van grondwaterwinningen situeren (wonen, bedrijvigheid, land- en tuinbouw…).
Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken en hun directe omgeving bieden potenties voor het behoud en het
ontwikkelen van watergebonden natuurwaarden. Recreatief medegebruik van een aantal wateroppervlakken moet
binnen bepaalde voorwaarden mogelijk zijn.
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Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
Het agrarisch gebied in de regio Kust-Polders-Westhoek heeft een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde, vooral
gericht op zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen,…) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken,
cultuurhistorische routes en de bos- en groengebieden. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het
ontsluiten van erfgoedbakens en kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar
toerisme en recreatie.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren voor
laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk gebied.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
Een gedifferentieerd recreatief gebruik van strand, duinen, polders en West-Vlaamse heuvels moet in
overeenstemming zijn met de ecologische draagkracht van deze gebieden.
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4

Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe een aantal beleidsmatige
deelruimten voor het buitengebiedregio te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend
ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Kust-Polders-Westhoek
wordt aangegeven door beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten te formuleren voor zes deelruimten.

A. Vlaamse kust
B. Kustpolders
C. Zandleemplateau van
Izenberge
D. IJzer- en Handzamevallei
E. Zandleemplateau van
Poperinge-Ieper
F. West-Vlaamse heuvels

4.1

Deelruimte A. Vlaamse Kust

De deelruimte “Vlaamse Kust” omvat het stedelijke netwerk ‘Kust’ met de hierbij aansluitende stranden,
zeereepduinen, duincomplexen en slikken en schorren van De Panne tot aan de Nederlandse grens en het
overgangsgebied naar de polders.
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Ruimtelijke concepten
•

Versterken van de waardevolle strand-duincomplexen
-

De overblijvende, samenhangende duincomplexen in het stedelijk netwerk Kust
hebben natuurwaarden van Europees belang en zijn structuurbepalend. Zij
worden maximaal gevrijwaard van versnippering, met bijzondere aandacht voor
onderlinge verbindingen en hun functie als open-ruimteverbinding tussen de
badplaatsen. Er wordt naar gestreefd om de geïsoleerde duingebieden te
verankeren in een samenhangend netwerk. Landinwaarts vormen de fossiele
duinen van D’Heye, de Schuddebeurze en Garzebekeveld-Cabour een waardevol
en te beschermen oud en ontkalkt duingebied.

-

Opnieuw ecologisch en landschappelijk tot uiting brengen van de overgang van
strand naar duin. Dit gebeurt in eerste instantie in die gebieden waar deze
gradiënten nog duidelijk voorkomen. Het strand bij de Zeebermduinen (Ter Yde)
en de Schipgatduinen zijn in die zin van groot belang.

-

Waar hoge natuurkansen aanwezig zijn en zeewering niet strikt noodzakelijk is
voor de veiligheid, kan een natuurlijk en dynamisch kustzonebeheer gehanteerd
worden. Werken in functie van de kustverdediging blijven wel mogelijk.

-

De traditionele kenmerken en karakteristieke relicten moeten bewaard en versterkt
worden. Het is van belang het dynamisch karakter van de duingebieden te
verhogen. Landschapsherstel door onder meer spontane bosontwikkeling is op
een aantal plaatsen wenselijk. In functie van natuurontwikkeling is partiële
ontbossing mogelijk.

-

In de duinen en op het strand wordt het recreatief medegebruik gedifferentieerd,
afhankelijk van de ecologische draagkracht. De verschillende duincomplexen
kunnen als kapstok functioneren voor de uitbouw van een recreatief fiets- en
wandelnetwerk met respect voor de landschappelijke natuurwaarden. Beperkte en
geleide toegang geniet de voorkeur. Indien noodzakelijk voor het ecologisch
herstel, kunnen bepaalde gebieden afgesloten worden voor het publiek. Bepaalde
duinen kunnen een functie behouden als speelbos, golfterrein, …

-

Drinkwaterwinningen, zoals in De Panne (Calmeynbos), Bredene (D’Heye) en
Knokke-Heist, maar ook privé-grondwaterwinningen zoals deze op het golfterrein
in De Haan, ten behoeve van campinguitbating of nog andere dienen gradueel
verminderd, afgebouwd of geherstructureerd in functie van natuurontwikkeling.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

de strandzone voor het Westhoekreservaat
de strandzone tussen het Westhoekreservaat en het Leopold I-monument
de strandzone ter hoogte van de Schipgatduinen
de strandzone ter hoogte van Ter Yde (kon. Elisabeth Instituut)
de IJzermonding (onder meer de Oostvoorduinen en de fossiele
strandvlakte van Hannecart)
de strandzone Middelkerke-Oostende (ter hoogte van domein Raversijde)
de strandzone Oostende-Bredene-De Haan
de strandzone De Haan-Wenduine
de strandzone tussen Wenduine en de vaargeul Blankenberge en
Zeebrugge (tot strekdam)
de strandzone bij de Baai van Heist
de strandzone en nieuwgevormde zeereepduinen voor de Zwinduinen en
het Zwin
de duinen van Cabour
het Westhoekreservaat
de zeereepduinen tot het Leopold I-monument (De Panne)
het Calmeynbos
de Oosthoekduinen
de Noordduinen
de Houtsaegerduinen
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35

•

Belvédère
de Hoge Blekker
de Doornpanne
de Witte Burgduinen
de Schipgatduinen
de Plaatsduinen
de Zeebermduinen
Ter Yde
het Hannecartbos
de Oostvoorduinen
de Kartuizer- en Simliduinen
duinen militair domein Lombardsijde tot Calidris
Sint-Laureinsstrand
de Warandeduinen
de zeereepduinen tussen Middelkerke en het provinciaal domein
Raversijde
de zeereepduinen ten westen van het Ensorkerkje te Mariakerke
de zeereepduinen ten oosten van Oostende vanaf de radartoren, over
Bredene, met inbegrip van de Paelsteenpanne, het golfterrein, Kijkuit en
het zeepreventorium
Blutsyde-D’Heye
duinen ten oosten van De Haan
Zwarte Kiezel
de Zandpanne
de Duinbossen tot de Spionkop te Wenduine
de zeereepduinen tussen Wenduine en de vaargeul Blankenberge
de zeereepduinen en Fonteintjes tussen Blankenberge en Zeebrugge
duinen Baai van Heist
de buitendijkse jonge zeereepduinen en embryonale strandduinen voor het
Willemspark'
Zwinbosjes tot het vogelpark
de Blinkaartduinen en -bos te Knokke-Heist

Vrijwaren van het natuurlijk strand

-

Op het strand ter hoogte van de Baai van Heist, het Zwin, de Zwinduinen, het
Westhoekreservaat en aan de rechteroever van de IJzermonding moeten de
aanwezige belangrijke natuurwaarden behouden en versterkt worden.
Recreatief medegebruik en natuurgerichte recreatie mogen de ecologische
draagkracht niet overschrijden, omwille van foeragerende, overwinterende en
broedende kustvogels en omwille van de duinvorming en kwetsbare vegetaties.
Verstoring moet vermeden worden.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:

-

3.1
3.2
3.3
3.4

het natuurlijk strand ter hoogte van de Baai van Heist
het natuurlijk strand ter hoogte van het Zwin
het natuurlijk strand ter hoogte van het Westhoekreservaat
het natuurlijk strand ter hoogte van de IJzermonding
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•

Ecologische processen in de duin-polderovergang beschermen
-

De weinige nog gave overgangen tussen duinen en polders herbergen
waardevolle ecosystemen. De ecologische processen moeten tot uiting kunnen
komen.

-

De nog resterende duin-polderovergangen vormen een markante terreinovergang
en hebben een grote landschappelijke waarde. Ze worden maximaal gevrijwaard,
versterkt, herkenbaar en bouwvrij gehouden. In duin-polderovergangen wordt
intensivering van het landbouwgebruik of omvorming naar recreatieve vormen van
landbouw tegengegaan. Uitbreiding of nieuwe inplantingen van toeristische
verblijfsinfrastructuur en geïsoleerde constructies (zendmasten, windturbines) zijn
niet gewenst. De randen van de bestaande campings en weekendverblijfparken
moeten landschappelijk afgewerkt worden.

-

Het bewerken van de landbouwgronden aan de binnenduinrand en het beheer van
natuurwaarden moet op elkaar afgestemd worden. Herstel van schrale en
duingraslanden is mogelijk in de gebieden aansluitend bij de duincomplexen, zoals
in de polders aansluitend bij het Zwin en het gebied tussen Cabour en het
Westhoekreservaat.

-

Aansluitend bij bepaalde duingebieden (zoals in de Oude Hazegraspolder en
tussen Cabour en Westhoekreservaat) is plaatselijke bebossing wenselijk.
Aansluitend bij de Oosthoekduinen is het wenselijk het kleinschalig extensief
cultuurlandschap met een hoge dichtheid aan kleine landschapselementen te
versterken.

-

In deze gebieden is laagdynamisch recreatief medegebruik mogelijk.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

•

het duin-polderovergangsgebied tussen het Westhoekreservaat en de
Cabourduinen
duin-polderovergang tussen Cabour-Garzebekeveld en de E40
Oosthoekduinen te De Panne
"Belvédère" t.h.v. Ten Bogaerde te Koksijde
duinzomen van de Oostvoorduinen en het Zandhoofd (Littobos) en fossiele
strandvlakte Groenendijk te Oostduinkerke-Nieuwpoort
Warandeduinen te Middelkerke
Provinciaal domein Raversijde
gebied rond het Ensorkerkje te Mariakerke
Blutsyde-D’Heye
Vosseslag-Mispelburg
overgang ter hoogte van Strooiendorp
de overgang ter hoogte van de watertoren - Wenduine
de overgang ter hoogte van Wenduine-Harendijke
Oudemaarspolder te Zeebrugge
overgang met Baai van Heist-Vuurtorenweide-Kleiputten van Heist
de overgang zoutduinen-Oude Hazegraspolder
de overgang Zwinbosjes-Hazegraspolderdijk te Knokke

Ruimte voor spontane ecologische processen in slikken- en schorrengebieden
Het slikken- en schorrengebied (mariene ecosystemen) is bijzonder schaars en moet
ruimte krijgen om zich te herstellen en verder te ontwikkelen. Op die manier kan de
ecologische variatie (bodemfauna, gewervelden, vissen en vogels) verhoogd worden.
Het betreft natuurwaarden van internationaal belang.
-

Om de waardevolle overgangen van slikken en schorren naar strand en duinen te
behouden en te versterken moeten deze gebieden gevrijwaard blijven van
bebouwing en andere elementen die een versnippering of verstoring van de
samenhang veroorzaken.

-

Beperkte en geleide toegang van deze natuurgebieden geniet de voorkeur. Indien
noodzakelijk voor het ecologisch herstel, kunnen bepaalde gebieden afgesloten
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worden voor het publiek.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
5.1
5.2
5.3
5.4

•

Uitbouwen van randstedelijk groengebied
-

Randstedelijke groengebieden kunnen uitgebouwd worden als recreatieve
groenpolen met een meerwaarde voor natuur. Aan de Vlaamse kust moeten
groengebieden met een recreatief karakter een aanbod vormen dat de recreatieve
druk op kwetsbare gebieden deels kan doen verminderen.

-

Binnen het regionaalstedelijk gebied Oostende wordt bij Zandvoorde een
stadsrandbos en bij de spuikom een parkbos ontwikkeld.

-

Aansluitend bij het attractiepark te Adinkerke kan een speelbos ontwikkeld
worden. Te Adinkerke vormt ook het ontginningsgebied ten zuiden van de snelweg
een potentie voor de ontwikkeling van een groengebied.

-

Het zeebos te Blankenberge krijgt voorzieningen voor zachte recreatie met
regionale attractiviteit en functioneert ook als landschappelijke buffering van de
haven van Zeebrugge. Uitbreiding van deze groenstructuur kan onderzocht
worden, waarbij rekening gehouden wordt met de landschappelijke en ecologische
context van de Oudemaarspolder.

-

Bij de IJzermonding kan het jachthavenpark-Blosopark en de Willemspolder een
rol spelen als recreatief groengebied.

-

Ook bij Knokke-Heist, Middelkerke en ten zuiden van Nieuwpoort is de uitbouw
van dergelijke groenpolen van belang.

-

Het concept is binnen deze deelruimte van toepassing op volgende gebieden:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

•

de Baai van Heist
het Zwin
de omgeving van de IJzermonding
de slufters in het Westhoekreservaat

zeebos Blankenberge
jachthavenpark-Blosopark te Nieuwpoort
Willemspolder te Nieuwpoort
Plopsabos / groengebied ten noorden van Groot Moerhof
ontwikkeling ontginningsgebied Adinkerke tot groengebied

Behoud open waters met ecologische én recreatieve waarde
-

Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken en hun directe omgeving
bieden een potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden
natuur- en landschapswaarden, alsook een potentieel voor de verweving van
natuurlijke, recreatieve en waterbeheer- en waterwinningsfuncties.

-

Het ruimtelijk beleid moet de randvoorwaarden creëren die het meervoudig
gebruik van deze oppervlaktewaters mogelijk moet maken.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
7.1
7.2
7.3

havenmonding te Nieuwpoort
havenmonding te Oostende
Drie Vijvers
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•

Ruimtelijk begrensde stedelijk gebieden en poorten en compacte kernen
-

De stedelijk gebieden en poorten worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Versnippering van de open ruimte vanuit de kernen in het
buitengebied en het stedelijk netwerk van de kust wordt tegengegaan. Het
afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Vlaamse Kust aangegeven door de deelconcepten
samen te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 2. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A1: ZWINLANDSCHAP - DUINEN EN BAAI VAN HEIST - OMGEVING
OUDEMAARSPOLDER
KAART 3. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A2: OMGEVING HARENDIJKE - DUIN- EN STRANDGEBIED VAN DE
HAAN-W ENDUINE EN VAN OOSTENDE-DE HAAN - BLUTSYDE-D'HEYE
KAART 4. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A3: DUIN- EN STRANDGEBIED MIDDELKERKE - W ARANDEDUINEN IJZERMONDING - WATEROPPERVLAKKEN NIEUWPOORT - SIMLIDUINEN - TER YDE - SCHIPGAT-DOORNPANNE
KAART 5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST- GEBIED A4: NOORDDUINEN-HOUTSAEGERDUINEN - W ESTHOEKCABOURDUINEN

4.2

Deelruimte B. Kustpolders

De deelruimte Kustpolders omvat het poldergebied, in het noorden begrensd door de duinen en het stedelijk netwerk
Kust, in het zuiden begrensd door de zandstreek en de IJzervallei en in het westen door het plateau van Izenberge.
Ruimtelijke concepten
•

Groot aaneengesloten grondgebonden landbouwgebied als ruimtelijke drager in de polders
-

Grote delen van het poldergebied vormen aaneengesloten samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.

-

De aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing, dit in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden van een
kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur. Nieuwe bedrijven en
herlokalisatie van bedrijven dient bij voorrang te gebeuren in aansluiting bij
bestaande bebouwing. Bestaande bedrijven dienen voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen.

-

Intensivering door overschakeling naar strikt grondloze activiteit is uitgesloten. De
open polder wordt gevrijwaard van glastuinbouw. Grondloze activiteiten kunnen
wel geconcentreerd ingeplant worden in versnipperde gebieden aansluitend bij
kernen in de overgang naar de zandstreek.

-

In het landbouwgebied moet gestreefd worden naar het behoud en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen alsook naar het
behoud en herstel van cultuurhistorische relicten en het bouwkundig erfgoed,
zodat een ecologische en landschappelijke basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

In het landbouwgebied zijn voorzieningen mogelijk voor vormen van recreatief
medegebruik met een laagdynamisch karakter.

-

De nederzettingen en het omgevende landbouwlandschap moeten hun identiteit
kunnen bewaren. Het groene karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen moet versterkt worden.
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-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37

•

Moeren, ruilverkavelingen Bulskamp, Veurne, Westmoere en Houtem,
delen van de ruilverkaveling Eggewaartskapelle-Fortem
polder bij Adinkerke
Ruilverkavelingen Ramskapelle, Wulpen, Stuivekenskerke en delen van
ruilverkavelingen Eggewaartskapelle en ’s Heerwillemskapelle, polder bij
Kaaskerke
polder bij Koksijde
polder Labeure
ruilverkaveling Lo en polder van Nieuwkapelle
ruilverkaveling Wilskerke, deel ruilverkaveling Leffinge, polders van
Middelkerke
ruilverkavelingen Wilskerke, Leffinge, Gistel, Moere, Zande, Slijpe en deel
van ruilverkaveling Spermalie
Wale-, Schore- en Kapelleweiden
Schorrepolder
polder Snipgat
polder bij Oudenburg-Snaaskerke
Bourgognepolder
polder en overgang naar zandstreek bij Oudenburg-Ettelgem
Noordhoek
polder bij Stalhillebrug
polders rond de Duivekete en Waterhof te Bredene
polder bij Bredene
polder bij Vosseslag-Mispelburg en Lindenhof
poldergebied Klemskerke
polder van Nieuwmunster-Vlissegem en deel ruilverkaveling Houtave
polder bij Nieuwmunster-Strooienhaan
polder bij Meetkerke
overgang polder-zandstreek bij Sint-Andries
polder bij Zuienkerke
polder bij Blankenberge
polder bij Zwankendamme
polders bij Dudzele
omgeving ruilverkavelingsgebied Westkapelle
polders bij Damme
Burkelpolder
Sint-Annapolder
polder van Lapscheure-Hoeke
Onze-Lieve-Vrouwpolder
Maldegemse Polder
Stampershoek
polder bij Sint-Kruis

Behoud van de gave polderlandschappen en markante terreinovergangen
-

Een aantal polderlandschappen bezitten een uitgesproken landschappelijke en
cultuurhistorische waarde die vaak samenhangt met het voorkomen van
aaneengesloten landbouwgebieden of ecologisch waardevolle elementen. Het is
dan ook van belang de herkenbaarheid van deze nog gave polderlandschappen
en hun relictelementen in stand te houden, dit zowel inzake bodemgebruik,
bebouwing als kleine landschapselementen.

-

Deze landschappelijke gehelen zijn opgehangen aan in stand te houden
elementen als waterlopen en grachtenstelsels, kreken, dijken, hoeves, schuren,
forten, mottes, bomenrijen, houtkanten, knotbomenrijen, poelen, microreliëfrijke
permanente graslanden, rietlanden, bruggen, sluizen, kerken, kapellen, kastelen,
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landgoederen, eendenkooien, verdedigingslinies met bunkers, droogmakerijen...
-

De oorspronkelijke percelering, grachten-, wegen- en bedijkingspatronen en het
historisch bodemgebruik zijn herkenbare landschappelijke structuren die zoveel
mogelijk bewaard moeten blijven.

-

De architecturale eigenheid van het bouwkundig erfgoed van de typische
polderdorpen dient behouden te blijven en vormt het uitgangspunt voor
vernieuwing. De polderstrook tussen duinen en snelweg vormt een te vrijwaren en
open te houden gebied, als open-ruimtebuffer tussen de verstedelijkte,
versnipperde kust en het binnenland.

-

Belangrijk is ook het behoud en versterking van de markante terreinovergang
tussen de polders en de zandstreek en zandleemstreek, die zich naar de
zandstreek toe duidelijk aftekent in het meer gesloten karakter, de aanwezigheid
van zandruggen die gemarkeerd worden door groen ingeklede kastelen, hoeves
en bosstructuren en door een afwijkend bodemgebruik. Naar de zandleemstreek
tekent het reliëf van de hoger gelegen zandleemplateaus met eerder een
akkerlandgebruik zich af tegen de polder. Deze landschappelijke kwaliteiten
moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven, onder meer door deze gebieden
bouwvrij te houden, en kunnen plaatselijk gemarkeerd worden door onder meer
aanplanten van groenstructuren.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

•

Zwinlandschap
Kreken Lapscheure
Site Ten Doele
Damme en omgevende polders
Polders Dudzele
Groot Ter Doest
Uitkerkse polder
Moere van Meetkerke met overgang naar de zandstreek
Poldergebied Klemskerke
Zwaanhoek
Keignaertkreek en Zoute Kreek
IJzer tussen Diksmuide en Stuivekenskerke
De Moeren - overgang plateau van Izenberge
Komgronden van Lampernisse - Kaaskerke - Sint-Jacobskapelle
IJzerbroeken en Lovaart bij Pollinkhove
Fort Van Nieuwendamme

Behoud van ecologisch waardevolle graslanden in het agrarisch poldergebied
-

Delen van het poldergebied vormen aaneengesloten samenhangende
landbouwgebieden waarin de landbouwactiviteit op permanente graslanden als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. Zowel de graslanden zelf, als de
kleine landschapselementen bezitten een belangrijke ecologische kwaliteit, vaak
van internationaal belang, die bewaard moet blijven.

-

Er wordt gestreefd naar het in stand houden van een microreliëfrijk
weidelandschap in een raamwerk van grachtenstelsels en te ontwikkelen kleine
landschapselementen, waar de landbouwactiviteit moet blijven functioneren en
ondersteund wordt, maar waar de aanwezige aan grasland gekoppelde fauna en
flora eveneens een plaats krijgt. Binnen dit grondgebonden landbouwgebied
worden waardevolle natuur- en landschapselementen in stand gehouden en
hersteld. Waterlopen worden zoveel mogelijk natuurtechnisch ingericht en op een
ecologisch verantwoorde manier beheerd.

-

Deze poldergebieden worden zoveel mogelijk gevrijwaard van nieuwe bebouwing.
Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals
glastuinbouw en intensieve veeteelt, worden uitgesloten. Structuurverbeteringen in
functie van de landbouw kunnen enkel doorgevoerd worden met respect voor
ecologische waarden.

-

Deze poldergebieden kunnen ingeschakeld worden in een netwerk voor zacht
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recreatief medegebruik.
-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22

•

komgrondgebieden van Lampernisse-Zoutenaaie
komgrondgebieden van Lampernisse-Sint-Jacobs-Kapelle
‘Parlementsgracht’ te Veurne
Zelte-Zuid
graslanden Coolenhof, aansluitend bij Pistelhoek te Veurne
graslanden Fintele en Pereboom
de Wale-, Schore- en Kapelleweiden
delen van de polders van Middelkerke (Craningatevliet tot de dronkenput
en Fleriskot)
polders Snipgat te Middelkerke-Snaaskerke
gebied rond de kreken van de historische polders van Oostende
polders rond de Duivekete en Waterhof te Bredene
delen van de polders van Klemskerke-De Haan (Palingpotweiden,
omgeving Pompje)
Palingpotweiden
delen van de polders rond Dudzele en Fort van Beieren
delen van de polders bij Oostkerke en Damme
omgeving Grote Keuvelhoeve en de Kleine Geul te Knokke-Heist
delen van de Bourgognepolder
omgeving Schobbejak-Paddegat
omgeving Ettelgemse Gemene Weide
omgeving Kwetshage tot Bloemendale
omgeving Meetkerkse Moere-twee Speien
polder bij Stuivekenskerke

Complexen van waardevolle graslanden als natuurkernen
-

Belangrijke complexen van ecologisch waardevolle graslanden moeten maximaal
beschermd en in stand gehouden worden, dit omwille van de huidige hoge
natuurwaarden (zowel ornithologisch als botanisch) die voorkomen in ruimtelijk
grote aaneengesloten formaties, omwille van het bestaande natuurbeheer en
omwille van het internationaal belang.

-

Er wordt gestreefd naar het in stand houden en ontwikkelen van een
microreliëfrijk, vochtig en nat weidelandschap met waterplassen en moeras in een
raamwerk van grachtenstelsels en te ontwikkelen kleine landschapselementen,
waar de landbouw een ondersteunende rol krijgt in het beheer. Deze
poldergebieden worden gevrijwaard van nieuwe bebouwing. Scheuren van
graslanden is uitgesloten. Omzetting van akkers naar grasland wordt ondersteund.

-

Waardevolle natuur- en landschapselementen worden ontwikkeld met een
aangepast beheer. Waterlopen worden natuurtechnisch ingericht en op een
ecologisch verantwoorde manier beheerd met respect voor het aangrenzende
landbouwgebruik.

-

Deze poldergebieden kunnen ingeschakeld worden in een netwerk voor zacht
recreatief medegebruik.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

de laagst gelegen delen van de komgronden van Lampernisse
de Viconiakleiputten
de Puidebroeken
omgeving van Fort van Nieuwendamme
delen van het Oostends Krekengebied
de Zwaanhoek
delen van de polders van Klemskerke-De Haan
het Pompje
Paddegat-Schobbejak
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11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15

de Uitkerkse Polder
Meetkerkse Moeren
de polders aan weerszijden van het Boudewijnkanaal
poldergraslanden bij Heist, m.i.v. de Vuurtorenweide
delen van de polders van Damme
het krekengebied van Lapscheure-Hoeke

Duin-polderovergangen in stand houden en herstellen
-

De weinige nog gave overgangen tussen duinen en polders herbergen
waardevolle ecosystemen en bezitten een bijzonder landschappelijk waarde. De
ecologische processen moeten tot uiting kunnen komen.

-

Duin-polderovergangen worden maximaal gevrijwaard, versterkt en bouwvrij
gehouden. In duin-polderovergangen mag het bodemgebruik door de landbouw
niet gewijzigd worden. Plaatselijk kunnen schrale graslanden hersteld worden.

-

Het concept is binnen deze deelruimte van toepassing op volgende gebieden:
12.1
12.2
12.3
12.4

•

Oostvoorduinen-Groenendijk-Litto te Nieuwpoort
Schuddebeurze te Lombardsijde
duin-polderovergang ter hoogte van Wenduine-Harendijke
duin-polderovergang zoutduinen-Oude Hazegraspolder en ZwinbosjesHazegraspolderdijk te Knokke

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen met recreatief
medegebruik
-

De belangrijke ruimtelijk structuurbepalende waterverbindingen moeten instaan
voor de afwatering van de polders, maar moeten ook een rol opnemen binnen het
integraal waterbeheer. Ze kunnen een potentieel bieden voor de ontwikkeling van
watergebonden natuur- en landschapswaarden met een recreatieve functie.

-

Natte en droge lineaire landschapselementen hebben potenties als
landschapsecologische en recreatieve verbinding. Recreatieve mogelijkheden
situeren zich op het vlak van fiets- en wandeltoerisme, en op een aantal
waterlopen ook op het vlak van toervaart en roeisport, dit in evenwicht met de
ruimtelijke en ecologische draagkracht. In de polders bieden dijken, kreken,
vaarten en sloten goede mogelijkheden voor de versterking van de natuurlijke en
landschappelijke structuur.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19

Kanaal Oostende-Brugge
Lissewegevaart
Kanaal Brugge-Sluis
Leopoldkanaal
Blankenbergse vaart
Noordede
Isabellavaart
Kanaal van Plassendale-Nieuwpoort
Kanaal Nieuwpoort-Veurne
Kanaal Veurne-Duinkerke
IJzervallei tussen Diksmuide en Nieuwpoort
Bergenvaart
Lokanaal
Nieuwe Watergang
Cantelmolinie
Graaf Jansdijk - Greveningedijk
Zwinnevaart
Maleleie
Hoge Watering
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13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36

•

Dijk Brugge-Blankenberge
Verlaten spoorwegbedding Oostende-Gistel
Bourgognevaart
Grootgeleed
Moerdijkvaart-Moerdijkbeek
Lekevaart
Spermaliegeleed
Reigersvliet-Engelramsgeleed
Vladslovaart-Kasteelbeek-Molenbeek
Craningatevliet
Grote Beverdijkvaart
Verlaten spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide
Langgeleed
Oude A-vaart
Steengracht
Ringsloot (de Moeren)
Boudewijnkanaal

Behoud en herstel van dijk- en krekenstructuren in het krekengebied
-

Het krekengebied van Lapscheure-Hoeke, het voormalig krekengebied ten zuiden
van het Zwin (tot Middelburg) en de historische polders van Oostende vormen een
ecologisch waardevol en landschappelijk structuurbepalend milieu, waar door
aangepast (water)beheer en buffering de natuurwaarden versterkt kunnen worden.

-

Het bijzonder karakter en de landschapsecologische waarde van het dijk- en
krekenlandschap wordt behouden en waar mogelijk versterkt, dit in evenwicht met
het aanwezige landbouwgebruik.

Gebieden:
14.1
14.2
14.3

•

het krekengebied van Lapscheure-Hoeke
het krekengebied van de Zwinstreek
het Oostends Krekengebied

Ontwikkelen van natuurkernen rond stilstaande waters
-

Rond een aantal stilstaande waters, zoals kleiputten, eendekooien en historische
verdedigingswerken, en moerassen zijn belangrijke natuurkernen ontstaan. Het is
van belang om deze gebieden in stand te houden en verder te ontwikkelen.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12

Viconiakleiputten
natte weiden van Nieuwendamme
Puidebroeken
putten bij Snaaskerke
kleiputten van Dujardin
Damse stadswallen
kleiputten Hoeke
Fort Sint-Donaas
put van Vlissegem
omgeving van de plas aan Blauwe Toren
put van Nieuwkapelle
eendenkom Snipgate
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•

Ontwikkelen van de ecologische en recreatieve waarde van open waters
-

Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken en hun directe omgeving
bieden een potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden
natuur- en landschapswaarden, alsook een potentieel voor de verweving van
natuurlijke, recreatieve en waterbeheer- en waterwinningsfuncties.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

•

omgeving van Put De Cloedt
spuikom te Oostende/Bredene
Sint-Pietersplas
wateroppervlakken van het recreatiedomein en ontginningsgebied
Polderwind
waterplas 'De Kluiten'
de spaarbekkens van Nieuwpoort, put van Florizoone en putten van St.Joris
put van Nieuwkapelle
Coolhofput en omgeving

Uitbouwen van randstedelijke groengebieden en versterking van bosstructuren
-

Randstedelijke groengebieden kunnen uitgebouwd worden als recreatieve
groenpolen met een meerwaarde voor natuur, waarbij de nodige aandacht gaat
naar de cultuurhistorische waarde van deze gebieden. In het achterland van de
Vlaamse kust moeten groengebieden met een recreatief karakter een aanbod
vormen dat de recreatieve druk op kwetsbare gebieden deels kan doen
verminderen.

-

Bestaande bosstructuren worden maximaal behouden en kunnen op een aantal
plaatsen kwalitatief en kwantitatief versterkt worden.

-

Binnen het regionaalstedelijk gebied Oostende wordt bij Zandvoorde een
stadsrandbos en bij de spuikom een parkbos ontwikkeld.

-

In de Lenspolder te Nieuwpoort is, aansluitend bij de duinranden in het agrarische
cultuurlandschap, selectieve bebossing mogelijk. Op het grondgebied van
Koksijde komt de Zelte in aanmerking voor bebossing.

-

Bij Knokke-Heist kan een randstedelijk groengebied ontwikkeld worden in de
omgeving van de put De Cloedt.

-

Bij Middelkerke wordt de ontwikkeling van een bos in de omgeving van het oud
gemeentelijk stort voorzien om te kunnen voldoen aan recreatieve noden en als
landschappelijke inkleding van de aangrenzende KMO-zone.

-

In de groene gordel rond Brugge worden op welbepaalde locaties, zoals in de
overgang naar de zandstreek te Sint-Andries, de bestaande bos- en
groenstructuren versterkt.

-

In de Pistelhoek te Veurne werd een schermbos aangeplant. Hier kan verder
gewerkt worden naar een randstedelijk groengebied.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

het kasteelpark Ten Berge
de Blauwe Toren te Brugge
Fort van Beieren
kasteelparken in de omgeving van Waggelwater
stadsrandbos Oostende
mogelijkheden voor bos bij Oudenburg-Westkerke op de overgangszone
polder-zandstreek bij de Kluiten
17.7 Pistelhoek bij Veurne
17.8 bos- en groengebied te Middelkerke
17.9 stadsbos te Knokke-Heist
17.10 parkbos bij spuikom te Oostende
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17.11 groengebied bij Noordede te Oostende
17.12 bosontwikkeling in Lenspolder en Zelte bij Nieuwpoort

•

Ruimtelijk begrensde stedelijk gebieden en poorten en compacte kernen
-

De stedelijk gebieden en poorten worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Versnippering van de open ruimte vanuit de kernen in het
buitengebied en het stedelijk netwerk van de kust wordt tegengegaan. Het
afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

De stedelijke landbouw (in en rondom de stedelijke gebieden Brugge, Veurne en
Diksmuide) heeft een eigen karakter en moet de nodige
ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Kustpolders aangegeven door de deelconcepten samen
te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 6. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B1: MOEREN, RUILVERKAVELINGEN BULSKAMP, VEURNE,
WESTMOERE EN HOUTEM, DELEN VAN DE RUILVERKAVELING EGGEWAARTSKAPELLE-FORTEM - POLDER BIJ ADINKERKE
KAART 7. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B2: POLDER BIJ OOSTDUINKERKE - RUILVERKAVELINGEN
RAMSKAPELLE, W ULPEN, STUIVEKENSKERKE EN DELEN VAN RUILVERKAVELINGEN EGGEWAARTSKAPELLE EN 'S HEERWILLEMSKAPELLE,
POLDER BIJ KAASKERKE - VICONIAKLEIPUTTEN
KAART 8. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B3: KOMGRONDEN VAN LAMPERNISSE - DEEL RUILVERKAVELING LO
EN POLDER VAN NIEUWKAPELLE - GRASLANDEN FINTELE EN PEREBOOM
KAART 9. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B4: RUILVERKAVELINGEN W ILSKERKE, LEFFINGE, GISTEL, MOERE,
ZANDE, SLIJPE EN DEEL VAN RUILVERKAVELING SPERMALIE, POLDERS VAN MIDDELKERKE, KREKENGEBIED VAN OOSTENDE - W ALE-,
SCHORE- EN KAPELLEWEIDEN
KAART 10. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B5: POLDER SNIPGAT - KREKENGEBIED EN POLDERS VAN
OOSTENDE - POLDER BIJ OUDENBURG-SNAASKERKE - BOURGOGNEPOLDER - POLDER EN OVERGANG NAAR ZANDSTREEK BIJ OUDENBURGETTELGEM - ETTELGEMSE GEMENE W EIDEN - POLDERS ROND DE DUIVEKETE EN W ATERHOF TE BREDENE - POLDER BIJ BREDENE - POLDER
EN DUIN-POLDEROVERGANG VOSSESLAG-MISPELBURG - POLDER BIJ LINDENHOF - POLDERGEBIED KLEMSKERKE
KAART 11. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B6: DEEL RUILVERKAVELING HOUTAVE EN POLDER VAN
NIEUWMUNSTER-VLISSEGEM - OMGEVING UITKERKSE POLDERS EN MEETKERKSE MOERE - POLDER BIJ ZUIENKERKE - POLDER BIJ
BLANKENBERGE - POLDERS BIJ TER DOEST - POLDERWIND
KAART 12. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B7: POLDERS BIJ DUDZELE - POLDER BIJ RAMSKAPELLE OMGEVING RUILVERKAVELINGSGEBIED W ESTKAPELLE - POLDERS BIJ DAMME - POLDER BIJ DE PUT DE CLOEDT - POLDER BIJ DE GROTE
KEUVELHOEVE - OMGEVING NIEUWE HAZEGRASPOLDER - KREKENGEBIED VAN LAPSCHEURE-HOEKE - ONZE-LIEVE-VROUWPOLDER MALDEGEMSE POLDER - POLDER BIJ SINT-KRUIS - POLDERS TEN ZUIDEN VAN DAMME

4.3

Deelruimte C. Zandleemplateau van Izenberge

De deelruimte Zandleemplateau van Izenberge bestaat uit het zandlemig plateau ten zuiden van de Moeren, ten
westen van de Lovaart en ten noorden van de IJzervallei.
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Ruimtelijke concepten
•

Grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager van het landbouwplateau
-

Het akkerbouwgebied vormt een aaneengesloten samenhangend landbouwgebied
waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard
wordt.

-

Op de plateaus moet voldoende flexibiliteit geboden worden voor intensieve
grondgebonden teelten. Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden
landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve veeteelt, moeten vermeden
worden.

-

De aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing, dit in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden van een
kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

Nieuwe grondgebonden landbouwexploitaties of andere constructies worden
zoveel mogelijk gebundeld rond bestaande concentraties van agrarische
bebouwing.

-

Op het landbouwplateau moet gestreefd worden naar het behoud en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen als herstel van
het bocagelandschap. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit
worden gegarandeerd en wordt positief ingespeeld op de erosie.Ook het behoud
en herstel van cultuurhistorische relicten en het bouwkundig erfgoed moeten de
nodige aandacht krijgen.

-

De nederzettingen en het omgevende landbouwlandschap moeten hun identiteit
kunnen bewaren. Het groene karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen moet versterkt worden.

-

Het concept is van toepassing op volgend gebied:
18.1

zandleemplateau van Izenberge

Behoud gave landschaps- en erfgoedelementen
-

In de omgeving van de depressie rond het brongebied van de Bampoelbeek en de
overgang van het plateau naar de Lovaart worden de landschaps- en
erfgoedwaarden gevrijwaard. De grote gaafheid van het bouwkundig erfgoed
versterkt de visueel-esthetische waarde van het omliggende oude landbouwland
met vrij intacte percelering, verspreide hoeves met resten van de vroegere
walgrachten en relicten van kleine landschapselementen.

-

Vanuit de bestaande kernen moet nieuwe bebouwing en lintbebouwing vermeden
worden. Niet-grondgebonden landbouwbedrijven moeten gemeden worden in dit
gave en herkenbare landbouwlandschap.

-

De aanwezige perceelsrandbegroeiing en andere lijnvormige ecologische
elementen moeten minstens behouden blijven en dienen ter ondersteuning van de
cultuurhistorische waarde hersteld te worden.

-

De overgang van het plateau van Izenberge naar de lagergelegen polders,
Moeren, Lovaart en IJzervallei moet als een herkenbare structurerende
reliëfcomponent in het landschap behouden blijven. De oostelijke plateaurand
(Sint-Rijkers) heeft belangrijke erfgoedwaarde door restanten van
perceelsbegroeiing en bouwkundig/archeologisch erfgoed met een hoge gaafheid
dat geconserveerd moet worden. De steilrand moet vrij gehouden worden van
bijkomende bebouwing.

-

De rand van het plateau van Izenberge heeft eventueel potenties voor ecologisch
en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding die kan bijdragen tot het
versterken van deze landschappelijke structuur.

-

De komvormige depressie van het brongebied van de Bampoelbeek is een
waardevol in stand te houden geomorfologisch verschijnsel dat landschappelijk
opvalt door hoogteverschillen. Ook de vallei van de Machuitsbeek is een gaaf
landschappelijk geheel dat dient behouden te blijven.
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-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

Gijverinkhove - Bampoelbeek
Sint-Rijkers
De Moeren - overgang plateau van Izenberge
IJzer tussen de Frans-Belgische grens en Elzendamme
IJzerbroeken en Lovaart bij Pollinkhove

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Zandleemplateau van Izenberge aangegeven door de
deelconcepten samen te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 13. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN IZENBERGE - GEBIED C1: ZANDLEEMPLATEAU VAN IZENBERGE

4.4

Deelruimte D. IJzer- en Handzamevallei

Deze deelruimte bestaat uit de vallei van de IJzer vanaf de Franse grens tot aan Diksmuide, de Handzamevallei van
Diksmuide tot Kortemark en door de aanzet van de valleien van de Poperingse vaart, de Kemmelbeek en de
Martjesvaart-Sint-Jansbeek. Vanaf Fintele stroomafwaarts gaat het om de rechteroever met de IJzerbroeken en de
Blankaart. Stroomopwaarts Elzendamme vormt de vallei een smalle strook langs beide oevers.
Ruimtelijke concepten
•

Water als structurerend element in overstroombare graslanden en moerassen met landbouw als
nevengeschikte of ondergeschikte functie
-

Het geheel van de IJzervallei als inundatiesysteem, de vallei van de Handzame en
de valleien van Poperingse vaart, Kemmelbeek, Ieperlee en Martjesvaart-SintJansbeek, aansluitend op de IJzervallei vormt een gaaf aaneengesloten
valleilandschap gevormd door een overstromingsgebied met natuurrijke
graslanden.

-

In de IJzervallei en de benedenloop van de toestromende zijbeken wordt
extensieve landbouw (met recreatief medegebruik) voorgesteld. In de IJzervallei
stroomopwaarts van Fintele zal de landbouw een eerder natuurondersteunende
en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Nieuwe landbouwbedrijven en uitbreiding van grondloze landbouwbedrijven zijn
niet toegelaten. Voor bestaande grondgebonden landbouwbedrijven moeten
voldoende bestaansmogelijkheden gegarandeerd worden. Landbouwgebruik dat
afgestemd is op het valleisysteem wordt ondersteund.

-

De ecologisch meest waardevolle elementen die voorkomen in de valleigebieden,
zoals kleiputten met open waters en moerasvegetaties, moeten als natuurcomplex
versterkt worden.

-

De natte permanente graslanden met hun microreliëf, slotennetwerk en historisch
waardevolle geometrische percelering bezitten een belangrijke ecologische
kwaliteit van internationaal belang die gevrijwaard moet worden. Waar mogelijk
worden akkers omgevormd naar grasland. Bebouwing in de winterbedding van de
valleien is verboden. Ook de komgronden en de grote akker- en weidecomplexen
op de linkeroever van de IJzer moeten bouwvrij gehouden.

-

Het zicht van op de valleiranden naar de vallei moet gevrijwaard worden. De
aanwezige bomenrijen langs IJzer en Poperingse Vaart dienen behouden te
blijven en zelfs hersteld om deze structurerende elementen te benadrukken in het
landschap. Er zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van broekbos langs de
IJzer. Bij de Nieuwe Stede zijn mogelijkheden voor bos- of natuurontwikkeling.
Ook op de overgang van de IJzerbroeken naar het hoger gelegen gebied is
bebossing van een beperkt aantal voormalige akkers en geëffende graslanden
aan te bevelen om de zwakke bosstructuur te versterken. In de nabijheid van
Diksmuide kunnen bijkomende bosstructuren een functie als randstedelijk groen
opnemen.

-

Om de open-ruimtecorridor en de visuele relatie tussen de zandstreek en de
zandleemstreek (tussen de Handzamevallei en de randhellingen van de Rug van
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Westrozebeke) te behouden, wordt in deze zone geen bijkomend bos voorzien en
wordt bijkomende bebouwing vermeden.
-

De belangrijke ruimtelijk structuurbepalende waterverbindingen (de IJzer, het
kanaal Plassendale-Nieuwpoort, het kanaal Veurne-Nieuwpoort, het kanaal
Veurne-Duinkerken, de Lovaart, Kanaal Ieper-IJzer) bieden mogelijkheden voor
recreatief medegebruik binnen de randvoorwaarden gesteld door het
natuurbehoud.

-

De waterlopen moeten kunnen blijven functioneren voor afwatering, bevloeiing en
berging en worden waar mogelijk natuurtechnisch ingericht, zodat de
oevervegetatie volop kansen krijgt. In de IJzervallei dienen randvoorwaarden
geschapen te worden voor het vrijwaren van een goede waterkwaliteit, onder meer
in functie van de drinkwaterproductie.

-

De valleirand van zowel IJzer- als Handzamevallei is een markante
terreinovergang die in het landschap duidelijk herkenbaar moet blijven of versterkt
door kleine landschapselementen. De visuele relatie tussen de zandstreek en de
zandleemstreek (tussen de Handzamevallei en randhellingen van de Rug van
Westrozebeke) moet bewaard blijven. De typische dorpen en kasteelparken die op
de polderrand liggen, hebben een cultuurhistorisch belang. Het architecturale en
groene karakter dient als dusdanig geconserveerd te blijven.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6

vallei van de IJzer en de Poperingse Vaart stroomopwaarts van Fintele
IJzerbroeken en vallei van de IJzer tussen Fintele en Diksmuide
vallei van de Handzamevaart stroomopwaarts van Esen-Vladslo
vallei van de Handzamevaart stroomafwaarts van Esen-Vladslo
vallei van de Kerkebeek-Houtensluisvaart
vallei van de Vladslovaart-Kasteelbeek-Molenbeek

Groot natuurcomplex in de IJzer- en Handzamevallei
-

Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken, moerassen en natte
graslanden en omgeving bieden een potentieel voor het behoud en de
ontwikkeling van watergebonden natuur- en landschapswaarden in combinatie
met de waterbeheerfuncties. Het complex van de Blankaart is prioritair voor natuur
bestemd.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7

natuurcomplex van de Blankaart
natuur- en weidecomplex Reningse broeken
natuur- en weidecomplex Merkembroek
natuurcomplex Westbroek
natuurcomplex Eversam
broeken van de Handzamevallei in de omgeving van BarisdamAmersveldbroek
aaneenschakeling van natuurcomplexen stroomopwaarts van Eversam

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte IJzer- en Handzamevallei aangegeven door de
deelconcepten samen te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 14. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR IJZER- EN HANDZAMEVALLEI - GEBIED D1: IJZERVALLEI
KAART 15. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR IJZER- EN HANDZAMEVALLEI - GEBIED D2: HANDZAMEVALLEI
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4.5

Deelruimte E. Zandleemplateau van Poperinge-Ieper

De deelruimte Zandleemplateau van Poperinge-Ieper omvat het zandleemgebied gelegen ten zuiden van de
IJzervallei en Handzamevallei, inclusief de rug van Westrozebeke tot aan Zonnebeke.
Ruimtelijke concepten
•

Grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager van het open landbouwplateau
-

Grote delen van het plateau van Poperinge-Ieper vormen aaneengesloten
samenhangende landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt.

-

De aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing, dit in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden van een
kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

De kenmerkende structuur van het familiale, gemengde landbouwbedrijf wordt
erkend. Er moet voldoende flexibiliteit en ondersteuning geboden worden aan
intensieve grondgebonden teelten.

-

Nieuwe grondgebonden landbouwexploitaties of andere constructies worden
zoveel mogelijk gebundeld rond bestaande concentraties van agrarische
bebouwing.

-

Door glastuinbouw te concentreren bij stedelijke of reeds versnipperde structuren
of aansluitend bij bestaande glastuinbouwconcentraties, kan verdere
versnippering van de open ruimte voorkomen worden. In deze gebieden moet een
sterke verdichting nagestreefd worden, waarbij het gezamenlijk gebruik van
voorzieningen (energie, water, afval, opslag) gestimuleerd moet worden.

-

Kenmerkend zijn de behouden kavelstructuur van de huisweiden, de verspreid
voorkomende waardevolle graslanden, het voorkomen van kleine
landschapselementen zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, autochtone bomen,
poelen en relicten van walgrachten rond hoevesites, het bouwkundig erfgoed en
het voorkomen van waardevolle akkergebonden fauna en flora. In het
landbouwgebied moet gestreefd worden naar het behoud en de ontwikkeling van
een raamwerk van kleine landschapselementen alsook naar het behoud en herstel
van cultuurhistorische relicten en het bouwkundig erfgoed, zodat een ecologische
en landschappelijke basiskwaliteit gegarandeerd wordt. Elementen als hagen,
bosjes of struwelen hebben tevens een erosiewerend effect.

-

In het landbouwgebied zijn voorzieningen mogelijk voor vormen van toeristisch en
recreatief medegebruik. Dit medegebruik bezit een laagdynamisch karakter en
kan ook hoeve- en plattelandstoerisme omvatten. Het oorlogserfgoed moet
gevrijwaard worden en kan de basis vormen van een toeristisch-recreatief
netwerk.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
22.10
22.11
22.12
22.13

gemengd akkerbouwgebied bij Proven
bosrijk gemengd akkerbouwgebied bij Proven-Poperinge
bosrijk gemengd akkerbouwgebied bij Proven-Westvleteren
gemengd akkerbouwgebied bij Poperinge
delen van ruilverkavelingen Reninge, Woesten en Boezinge
gemengd akkerbouwgebied Noordschote-Zuidschote
bosrijk gemengd akkerbouwgebied bij de Galgebossen
gemengd akkerbouwgebied bij Elverdinge
gemengd akkerbouwgebied bij Reningelst
akkerbouw- en groententeeltgebied bij Klerken
bosrijk gemengd landbouwgebied bij Nieuwe Stede-Bos van Houthulst
gemengd akkerbouw- en groententeeltgebied bij Merkem-Houthulst
gemengd akkerbouw- en groententeeltgebied bij Langemark-Poelkapelle
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•

Behoud gave landschaps- en erfgoedelementen
-

De bosrijke en heuvelende delen van het Hoppeland van Poperinge, het noordelijk
deel van de Ieperboog, de omgeving van de Ieperse vestingen en de bossen bij
Houthulst bezitten een uitgesproken landschappelijke en cultuurhistorische
waarde.

-

In deze gebieden blijft grondgebonden landbouw de ruimtelijke drager, dit binnen
de randvoorwaarden die door het landschap worden aangegeven. De schaal van
het landschap, de open ruimte en de landschapselementen moeten in stand
gehouden en versterkt worden. Nieuwe bedrijfszetels worden geweerd en
erfbeplantingen aangemoedigd.

-

Behoud van gave landschaps- en erfgoedelementen is realiseerbaar door behoud
van de grondgebonden landbouw die de kleine landschapselementen behoudt en
via bosuitbreiding op geselecteerde plaatsen. Het gevarieerd landschap dat
hierdoor behouden blijft is een troef voor recreatief medegebruik. Kleine
landschapselementen en kleine natuurkernen worden hier ontwikkeld.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

•

Versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

De bestaande boscomplexen en gewenste bosuitbreidingen vormen samen met
de omgevende structuur van graslanden, bomenrijen, dreven, hagen en andere
kleine landschapselementen specifieke gebieden waar grondgebonden
landbouwgebruik kan bestaan naast de instandhouding en versterking van de
aanwezige ecologische en landschappelijke waarden.

-

Deze gebieden kunnen een rol spelen inzake recreatief medegebruik.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
24.1
24.2
24.3
24.4

•

bosketen tussen Sint-Jan-ter-Biezen en Sint-Sixtusabdij
omgeving van de Galgebossen - Elverdinge en Vlamertinge
omgeving van het Helleketelbos
omgeving van het Bos van Houthulst
omgeving van de Rode Berg

omgeving van het bos van Houthulst
complex van de Galgebossen
complex van het Helleketelbos
complex van de Sixtusbossen

Versterken historische bos- en parkstructuren
-

Uitgaande van de bestaande boscomplexen en -relicten van historische
boscomplexen en de aansluitende graslanden met bomenrijen en hagen is
bosuitbreiding mogelijk. Kasteelparken die aansluiten bij bosstructuren of
dorpskernen moeten behouden en versterkt worden. Er wordt gestreefd naar
ecologisch beheer.

-

Bebossing gebeurt in eerste instantie op voor landbouw minder geschikte gronden
(bodem, eigendomsstructuur), en aansluitend bij de bestaande bosstructuren. In
de bosrijke landschappen zijn landbouw, natuur en bos nevengeschikte functies.

-

Openstellen van bestaande bossen wordt aangemoedigd. Bosuitbreiding in het
kader van recreatieve ontwikkeling is gewenst.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
25.1
25.2

Helleketelbos
Sixtusbossen
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25.3
25.4

•

Beekvalleien versterken als groene linten in het landschap
-

De beekvalleien worden versterkt en ontwikkeld als structuurbepalend element
door het behoud, herstel en aaneenschakeling van kleine natuurgebieden en
landschapselementen, het bestrijden van erosie, het opheffen van barrières en het
vrijwaren van bebouwing. De verspreid voorkomende natuurelementen zoals natte
weilanden, specifieke oeverbegroeiing en bomenrijen zijn bepalend voor de
natuurfunctie. Een duurzame instandhouding van deze specifieke ecotopen moet
worden gegarandeerd.

-

De waterbergende functie van de beken wordt actief hersteld en versterkt door
behoud en herstel van de natuurlijke loop en de winterbeddingen, natuurlijke
oever- en bermzones en het vermijden van omzetting van grasland in akker. Het
ruimtelijk beleid moet ook de verbetering van de waterkwaliteit ondersteunen.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8

•

Galgebossen
omgeving bos van Houthulst (Vrijbos, Merkembos)

vallei van de Heidebeek
vallei van de Poperingevaart
vallei van de Haringebeek
vallei van de Grote Kemmelbeek
vallei van het Ieperleekanaal
vallei van de Ronebeek
vallei van de Steenbeek
vallei van de Korversbeek-St.-Jansbeek-Martjesvaart

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. Het ruimtelijk beleid is gericht op
het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bosbouw…) maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de verbindende
functie en het belang van de beekbegeleidende vegetatie moet ondersteunen.
Deze verbindende functie wordt ook opgenomen door enkele droge lineaire
elementen.

-

De verbindende functie kan versterkt worden door verbetering van de
structuurkenmerken van het beeksysteem (hermeandering, verbreden bedding,
herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid, structuurvariatie in
oevers en bedding…) en de waterkwaliteit (buffering tegen vervuiling…), het
opheffen van barrières, het vrijwaren van bebouwing en het behoud van ruimte
voor beekgebonden ecotopen. De beekvalleien worden versterkt en ontwikkeld als
structuurbepalend element door het behoud en herstel van kleine natuurgebieden,
landschapselementen, hun natuurlijke loop en winterbeddingen, het opheffen van
barrières en het vrijwaren van bebouwing.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
27.10

Grote Kemmelbeek stroomopwaarts Vlamertinge
Vleterbeek-Poperingevaart
Steenbeek-Zanddambeek
Korversbeek
Broenbeek
Lekkerboterbeek
verlaten spoorwegbedding Boezinge-Kortemark
Hanebeek
Kanaal Ieper-IJzer
Dikkebusvijverbeek
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27.11
27.12
27.13
27.14

•

Uitbouwen en versterken van randstedelijke en andere groengebieden
-

Randstedelijke groengebieden kunnen uitgebouwd worden als recreatieve
groenpolen met een meerwaarde voor natuur. Versterking van randstedelijk groen
kan onder meer door bosontwikkeling.

-

Ook een aantal kasteeldomeinen kunnen een rol opnemen als (deels) openbaar
groengebied.

-

Ontwikkeling van nieuwe bosstructuren kan zorgen voor een versterking van het
landschap en het ecologisch netwerk.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5

•

Fransebeek-Grote Kemmelbeek
Bernardsbeek
Haringebeek
Steenvoordebeek

randstedelijk groengebied Bommelaer bij Poperinge; te onderzoeken
bijkomende randstedelijke groenstructuren
kasteeldomein Elverdinge
kasteeldomein Vlamertinge
Wippebos
Nieuwe Stede

Ruimtelijk begrensde stedelijk gebieden en compacte kernen
-

De stedelijk gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke ontwikkelingen.
Versnippering van de open ruimte vanuit de kernen in het buitengebied wordt
tegengegaan. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

De stedelijke landbouw (in en rondom de stedelijke gebieden Poperinge en Ieper)
heeft een eigen karakter en moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden
behouden, met aandacht voor recreatief medegebruik.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Zandleemplateau van Poperinge-Ieper aangegeven door
de deelconcepten samen te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 16. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN POPERINGE-IEPER - GEBIED E1: GEMENGD AKKERBOUWGEBIED
BIJ PROVEN - BOSGEBIED VAN POPERINGE - GEMENGD AKKERBOUWGEBIED BIJ POPERINGE
KAART 17. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN POPERINGE-IEPER - GEBIED E2: DELEN VAN RUILVERKAVELINGEN
RENINGE, WOESTEN EN BOEZINGE - VALLEI VAN DE GROTE KEMMELBEEK - AKKERBOUWGEBIED BIJ ELVERDINGE - GEMENGD
AKKERBOUWGEBIED BIJ RENINGELST
KAART 18. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN POPERINGE-IEPER - GEBIED E3: GEMENGD AKKERBOUW - EN
GROENTENTEELTGEBIED BIJ MERKEM-HOUTHULST - AKKERBOUW - EN GROENTENTEELTGEBIED BIJ KLERKEN - VALLEI EN BOS VAN
HOUTHULST - GEMENGD AKKERBOUW - EN GROENTENTEELTGEBIED BIJ LANGEMARK-POELKAPELLE

4.6

Deelruimte F. West-Vlaamse heuvels

De deelruimte West-Vlaamse heuvels omvat het West-Vlaamse Heuvelland en de Ieperboog op de rug van
Westrozebeke tot aan Zonnebeke.
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Ruimtelijke concepten
•

Grondgebonden landbouw in een complex van gave landschappen
-

Het landbouwgebied op de West-Vlaamse Heuvels is ruimtelijk-functioneel minder
samenhangend, maar wordt wel erkend als de ruimtelijke drager van het
landschap, met behoud en versterking van de landschaps- en natuurwaarden
(hagen, houtkanten, poelen, bomenrijen, autochtone bomen en struiken, holle
wegen, graften, geïsoleerde waardevolle graslanden) en het bouwkundig erfgoed.

-

De aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing, dit in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden van een
kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

Nieuwe grondgebonden landbouwexploitaties of andere constructies worden
zoveel mogelijk gebundeld rond bestaande concentraties van agrarische
bebouwing.

-

In het landbouwgebied moet gestreefd worden naar het behoud en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen alsook naar het
behoud en herstel van cultuurhistorische relicten en het bouwkundig erfgoed,
zodat een ecologische en landschappelijke basiskwaliteit gegarandeerd wordt.
Elementen als hagen, bosjes of struwelen hebben tevens een erosiewerend effect.

-

In het landbouwgebied zijn erosiebestrijdingsmaatregelen gewenst omdat de
waterwegen in het gebied erg te lijden hebben onder de erosie van de omliggende
heuvels.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7

•

gemengd landbouwgebied van Nieuwkerke
minder aaneengesloten landbouwgebied van Westouter
minder aaneengesloten landbouwgebied van Klijte-Voormezele-Mesen
minder aaneengesloten landbouwgebied van Loker-Dranouter
gemengd landbouwgebied van Zonnebeke
gemengd landbouwgebied van Wijtschate-Geluveld
minder aaneengesloten landbouwgebied van Voormezele-Zillebeke

Behoud gave landschaps- en erfgoedelementen
-

De verspreid voorkomende relicten van het voormalige bocagelandschap dienen
behouden en versterkt te worden, in het bijzonder de waardevolle locaties van
kleine landschapselementen en autochtone bomen en struiken.

-

De restanten van beekbegeleidende houtige begroeiing dienen versterkt te
worden om de herkenbaarheid, esthetische en natuurlijke waarde van het
bocagelandschap te verhogen. Ook de resterende graslanden langs de
beekvalleien en op de hellingen dienen behouden te blijven en landschappelijk
versterkt worden door kleine landschapselementen.

-

Natuurlijke lineaire landschapselementen die verbindingen vormen tussen bossen,
natuurgebieden, valleien, ... moeten behouden blijven.

-

De geconcentreerde kerndorpen in een weids en heuvelend landschap met
verspreide hoeven midden akkers en weilanden moeten hun identiteit kunnen
bewaren. De nederzettingen en het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het groene karakter van deze kleinschalige toeristische
elementen, met inbegrip van de aanwezige oorlogssites, moet versterkt worden.

-

Deze steilranden van de rug van Westrozebeke accentueren de
waterscheidingskam tussen het IJzerbekken en het Leiebekken en moeten
landschappelijk herkenbaar blijven.

-

De oostelijke helling van de rug tussen Mesen en Wijtschate (met aan de voet de
Steenbeek) is erg steil en kent talrijke diep en scherp ingesneden beken en enkele
droge valleien (waar geen beken in lopen). De hier voorkomende bossen moeten
de oriëntatie van de rug in het landschap blijven benadrukken.
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-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7

Ieperse Vesting - Verdronken Weide - Zillebeekse vijver
Vidaigneberg - Rode Berg met Hellegatbos - Douvevallei
Kemmelberg - Scherpenberg - Zwarte Molenhoek
heuvel van Wijtschate - Mesen
Palingbeek - Vierlingen- Oude Vaart
Hoge Netelaar - Groenenburgh Gasthuisbossen
Doelbos en Reutelbos

Versterken bos- en natuurlijke structuur op heuveltoppen
-

Behoud en versterken van het areaal oud bos, heide en heischrale en soortenrijke
graslanden met poelen, bomenrijen en houtkanten; holle wegen en graften in
relatie met het voorkomend reliëf, de lithologische ondergrond en hydrologie.

-

Uitgaande van de bestaande boscomplexen en -relicten en de aansluitende
graslanden met bomenrijen en hagen is bosuitbreiding en -verbinding mogelijk,
waarbij het grasland in de beekvalleien gerespecteerd wordt De boscomplexen
van Kemmel-, Monte-, Scherpen-, Rode- en Vidaigneberg worden zo ontwikkeld
dat ze de loop van de kamlijn blijven benadrukken.

-

Bosuitbreiding gebeurt in eerste instantie op voor landbouw minder geschikte
gronden (bodem, eigendomsstructuur), en aansluitend bij de bestaande
bosstructuren.

-

Waar heiderelicten en gradiënten van bronbossen en bronniveaus voorkomen,
moeten deze behouden blijven.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9

•

Zandvoordebos
Kroonaard
bossen van Kemmelberg-Monteberg
bossen van Rodeberg-Vidaigneberg
bossen van Wijtschate
bosgebieden en -relicten in de omgeving van Palingbeek-Groenburg
bossen van de Ieperboog
Doelbos, Reutelbos en Vijverbos
bossen van de Scherpenberg

Versterking van de bosrijke landschappen als natuurcomplexen
-

De bestaande boscomplexen en gewenste bosuitbreidingen vormen samen met
de omgevende structuur van graslanden, bomenrijen, dreven, hagen en andere
kleine landschapselementen specifieke kleinschalige gebieden waar de
aanwezige ecologische en landschappelijke waarden maximaal in stand moeten
worden gehouden.

-

De specifieke natuurwaarden die in de bron- en kwelzones voorkomen, moeten
behouden en versterkt worden. Het gevoelige bron-, kwel- of stuwwater zelf moet
evenzeer beschermd als deel van het integraal waterbeheer.

-

Natte graslanden, heiderelicten en gradiënten van bronbossen en bronniveaus
moeten maximaal behouden blijven.

-

Bosuitbreiding moet een deel van de sterk aanwezige recreatiedruk opvangen.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
32.1
32.2

omgeving Vidaigneberg-Rodeberg
omgeving Kemmelberg-Monteberg-Scherpenberg
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32.3
32.4
32.5

•

Versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

Delen van de aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden waarin de
landbouwactiviteit op permanente graslanden als ruimtelijke drager erkend en
gevrijwaard wordt, bezitten een belangrijke te vrijwaren ecologische kwaliteit. In
een aantal gevallen hangen deze kwaliteiten samen met de typisch in het
heuvelland voorkomende bronniveaus.

-

Binnen het weidelandschap met te ontwikkelen kleine landschapselementen moet
de landbouwactiviteit blijven functioneren en ondersteund worden, maar moet de
aanwezige aan grasland gekoppelde fauna en flora eveneens een plaats krijgen
via het stimuleren van beheerslandbouw.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11

•

omgeving Campagnebos-Wijtschate-Kroonaardebos
omgeving Passendaleveld-Bassevillebeek
omgeving Reutelbos

omgeving Westouter
omgeving Klijte
omgeving Loker-Dranouter
omgeving Zwartemolenhoek
omgeving Kemmel
omgeving Dikkebus-Voormezele
omgeving Voormezele-Kemmel
omgeving Mesen
graslanden rond Zillebeekvallei
bosrijke omgeving Palingbeek-Hoge Netelaar
omgeving Reutelbeek

Beekvalleien versterken als groene linten in het landschap
-

De beekvalleien worden versterkt en ontwikkeld als structuurbepalend element
door het behoud, herstel en aaneenschakeling van kleine natuurgebieden en
landschapselementen, het bestrijden van erosie, het opheffen van barrières en
het vrijwaren van bebouwing. De verspreid voorkomende natuurelementen zoals
natte weilanden, bron- en kwelzones, specifieke oeverbegroeiing en bomenrijen
zijn bepalend voor de natuurfunctie. Een duurzame instandhouding van deze
specifieke ecotopen moet worden gegarandeerd. Aangepast oeverbeheer kan
bijdragen aan de functie van de beek.

-

Voor een herstel van de beekvalleien is het voorzien in
erosiebestrijdingsmaatregelen in het omliggende gebied van belang.
Hermeandering wordt doorgevoerd daar waar mogelijk en nodig.

-

De kleine landschapselementen, resten van het voormalige bocage-landschap
langs de perceelsranden in de beekvallei moeten in stand gehouden en versterkt
worden.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9

Fransebeek - Grote Kemmelbeek
Scherpenbergbeek
Dikkebusvijverbeek - Kemmelbeek
Wijtschatebeek - Bollaertbeek - Ieperlee
Hellebeek
Douvebeek
Kanaal Ieper - Komen
Bassevillebeek - Korte Keerbeek
Hanebeek
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•

Vochtige hooilanden als waardevolle natuurkernen
-

Ecologisch belangrijke vochtige hooilanden moeten maximaal beschermd en in
stand gehouden worden, onder meer in functie van het belang voor weidevogels.
Deze gebieden kunnen beheerd worden middels beheersovereenkomsten of
verworven worden in functie van natuurbeheer.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
35.1
35.2

•

Uitbouwen van randstedelijke groengebieden
-

Het Tortelbos kan verder uitgebouwd worden als randstedelijk groengebied,
waarbij een recreatief karakter gecombineerd wordt met een meerwaarde voor
natuur.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
36.1

•

Breemeersen
de vallei van de Bassevillebeek

randstedelijk groengebied Tortelbos; te onderzoeken bijkomende
randstedelijke groenstructuren te Ieper

Open waters met ecologische en/of recreatieve waarde
-

Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken en hun directe omgeving
bieden hetzij een potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van
watergebonden natuur- en landschapswaarden, hetzij een potentieel voor de
verweving van natuurlijke, recreatieve en waterbeheer(s)functies. Landbouw kan
een medegebruiker blijven in de aangrenzende gebieden. De versterking van de
ecologische kwaliteiten via natuurgerichte beheerstechnieken moet de waarden
optimaliseren, ook in relatie tot de andere functies.

-

Het concept is van toepassing op volgende gebieden:
37.1
37.2

Verdronken Weide en Zillebekevijver
Vijver van Dikkebus
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KAART 2. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A1: ZWINLANDSCHAP - DUINEN EN BAAI VAN HEIST - OMGEVING OUDEMAARSPOLDER
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KAART 3. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A2: OMGEVING HARENDIJKE - DUIN- EN STRANDGEBIED VAN DE HAAN-W ENDUINE EN VAN OOSTENDE-DE HAAN - BLUTSYDE-D'HEYE
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KAART 4. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A3: DUIN- EN STRANDGEBIED MIDDELKERKE - W ARANDEDUINEN - IJZERMONDING - WATEROPPERVLAKKEN NIEUWPOORT - SIMLIDUINEN TER YDE - SCHIPGAT-DOORNPANNE
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KAART 5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST- GEBIED A4: NOORDDUINEN-HOUTSAEGERDUINEN - W ESTHOEKCABOURDUINEN
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KAART 6. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B1: MOEREN, RUILVERKAVELINGEN BULSKAMP, VEURNE, W ESTMOERE EN HOUTEM, DELEN VAN DE RUILVERKAVELING
EGGEWAARTSKAPELLE-FORTEM - POLDER BIJ ADINKERKE
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KAART 7. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B2: POLDER BIJ OOSTDUINKERKE - RUILVERKAVELINGEN RAMSKAPELLE, W ULPEN, STUIVEKENSKERKE EN DELEN VAN
RUILVERKAVELINGEN EGGEWAARTSKAPELLE EN 'S HEERWILLEMSKAPELLE, POLDER BIJ KAASKERKE - VICONIAKLEIPUTTEN

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek

41/64

Gewenste ruimtelijke structuur

KAART 8. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B3: KOMGRONDEN VAN LAMPERNISSE - DEEL RUILVERKAVELING LO
EN POLDER VAN NIEUWKAPELLE - GRASLANDEN FINTELE EN PEREBOOM
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KAART 9. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B4: RUILVERKAVELINGEN W ILSKERKE, LEFFINGE, GISTEL, MOERE, ZANDE, SLIJPE EN DEEL VAN RUILVERKAVELING SPERMALIE,
POLDERS VAN MIDDELKERKE, KREKENGEBIED VAN OOSTENDE - W ALE-, SCHORE- EN KAPELLEWEIDEN
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10. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B5: POLDER SNIPGAT - KREKENGEBIED EN POLDERS VAN
KAART
OOSTENDE - POLDER BIJ OUDENBURG-SNAASKERKE - BOURGOGNEPOLDER - POLDER EN OVERGANG NAAR ZANDSTREEK BIJ OUDENBURGETTELGEM - ETTELGEMSE GEMENE W EIDEN - POLDERS ROND DE DUIVEKETE EN W ATERHOF TE BREDENE - POLDER BIJ BREDENE - POLDER
EN DUIN-POLDEROVERGANG VOSSESLAG-MISPELBURG - POLDER BIJ LINDENHOF - POLDERGEBIED KLEMSKERKE
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KAART 11. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B6: DEEL RUILVERKAVELING HOUTAVE EN POLDER VAN
NIEUWMUNSTER-VLISSEGEM - OMGEVING UITKERKSE POLDERS EN MEETKERKSE MOERE - POLDER BIJ ZUIENKERKE - POLDER BIJ
BLANKENBERGE - POLDERS BIJ TER DOEST - POLDERWIND
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KAART 12. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR KUSTPOLDERS - GEBIED B7: POLDERS BIJ DUDZELE - POLDER BIJ RAMSKAPELLE OMGEVING RUILVERKAVELINGSGEBIED W ESTKAPELLE - POLDERS BIJ DAMME - POLDER BIJ DE PUT DE CLOEDT - POLDER BIJ DE GROTE
KEUVELHOEVE - OMGEVING NIEUWE HAZEGRASPOLDER - KREKENGEBIED VAN LAPSCHEURE-HOEKE - ONZE-LIEVE-VROUWPOLDER MALDEGEMSE POLDER - POLDER BIJ SINT-KRUIS - POLDERS TEN ZUIDEN VAN DAMME
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KAART 13. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN IZENBERGE - GEBIED C1: ZANDLEEMPLATEAU VAN IZENBERGE
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KAART 14. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR IJZER- EN HANDZAMEVALLEI - GEBIED D1: IJZERVALLEI
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KAART 15. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR IJZER- EN HANDZAMEVALLEI - GEBIED D2: HANDZAMEVALLEI
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KAART 16. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN POPERINGE-IEPER - GEBIED E1: GEMENGD AKKERBOUWGEBIED
BIJ PROVEN - BOSGEBIED VAN POPERINGE - GEMENGD AKKERBOUWGEBIED BIJ POPERINGE

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Kust-Polders-Westhoek

50/64

Gewenste ruimtelijke structuur
KAART 17. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN POPERINGE-IEPER - GEBIED E2: DELEN VAN RUILVERKAVELINGEN
RENINGE, WOESTEN EN BOEZINGE - VALLEI VAN DE GROTE KEMMELBEEK - AKKERBOUWGEBIED BIJ ELVERDINGE - GEMENGD
AKKERBOUWGEBIED BIJ RENINGELST
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KAART 18. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZANDLEEMPLATEAU VAN POPERINGE-IEPER - GEBIED E3: GEMENGD AKKERBOUW - EN
GROENTENTEELTGEBIED BIJ MERKEM-HOUTHULST - AKKERBOUW - EN GROENTENTEELTGEBIED BIJ KLERKEN - VALLEI EN BOS VAN
HOUTHULST - GEMENGD AKKERBOUW - EN GROENTENTEELTGEBIED BIJ LANGEMARK-POELKAPELLE
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KAART 19. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR W EST-VLAAMSE HEUVELS - GEBIED F1: BOSRIJK LANDSCHAP VAN DE W EST-VLAAMSE
HEUVELS - GEMENGD LANDBOUWGEBIED VAN NIEUWKERKE
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen, bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
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ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur, wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied, zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland startte begin 2005 en bestond uit:
-

infovergaderingen voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces (februari 2005);

-

overleg met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de elementen die
vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (maart-april 2005);

-

werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform, …) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen
vanuit de rechtstreeks betrokken sectoren (maart-april 2005).

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op met een aanzet tot beleidsdoelstellingen en ruimtelijke
concepten voor de open ruimte in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland. Deze nota kwam tot stand op basis
van een bundeling, confrontatie en afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken
gemeenten, provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en
ruimtelijke ordening); sleutelfiguren van belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren
(regiowerkingen).
In juni 2005 werden over de verkenningsnota overlegsessies georganiseerd met alle actoren. Op basis van de
reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties (natuurlijke rijkdommen,
toerisme, openbare werken…) werd een programma voor uitvoering en onderzoek opgesteld. In december 2005
werd dit programma toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken actoren.
Dit programma gaf aan:
-

over welke gebieden in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Het gaat over (delen
van) grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor aan de Vlaamse regering voorgesteld wordt de
bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse
regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005. Gemeenten, provincies en belangengroepen konden hierover
formeel advies uitbrengen tot 1 april 2006;

-

over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor
deze gebieden werden in de periode december 2005 - maart 2006 een aantal overlegsessies georganiseerd
waarop akte genomen werd van een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van
de geformuleerde visie.
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Op basis van de adviezen over de verkenningsnota of geformuleerd naar aanleiding van de overlegsessies, werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.

1.4

Statuut van de nota

Deze nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en
concepten voor de open ruimte in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland worden geformuleerd. Een
administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde de nota op.
Deze nota wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de gemeenten, provincies en belangengroepen. Het
voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door de
Vlaamse regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland situeert zich in het noordwesten van Vlaanderen. De
westelijke helft ligt in de provincie West-Vlaanderen, de oostelijke helft in de provincie Oost-Vlaanderen. De
kustpolders begrenzen het gebied in het westen. Nederland vormt de grens in het noorden. De oostelijke grens
bestaat uit de Gentse Kanaalzone van Zelzate tot Gent. De overgang van de zandstreek naar de zandleemstreek
in Oost-Vlaanderen en de zuidelijke kant van de historische veldgebieden van Bulskampveld en van de
Munkebossen vormen de zuidelijke grens.
KAART 1 . SITUERING VELDGEBIED BRUGGE – MEETJESLAND.
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Aalter, Assenede, Beernem, Brugge,
Damme, Diksmuide, Eeklo, Evergem, Gent, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Kaprijke, Knesselare, Koekelare,
Kortemark, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Oostkamp, Oudenburg, Ruiselede, Sint-Laureins, Torhout,
Waarschoot, Wingene, Zedelgem, Zelzate en Zomergem.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Veldgebied
Brugge - Meetjesland.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
Gent is geselecteerd als grootstedelijk gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk de Vlaamse Ruit en van
het grensoverschrijdende stedelijke netwerk Gent – Terneuzen. De rol van dit grensoverschrijdend stedelijk
netwerk ligt vooral in de verdere ontwikkeling van de zeehaven en in de bundeling van infrastructuur. Brugge is
geselecteerd als regionaal stedelijk gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kust (RSV p.351). Eeklo is
geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, terwijl Torhout is geselecteerd als kleinstedelijk
gebied op provinciaal niveau.
Buitengebied
Veldgebied Brugge – Meetjesland maakt deel uit van de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied
Polders – Westhoek en Polders – Meetjesland – Krekengebied. Beide gebieden worden van elkaar gescheiden
door een bundeling van infrastructuur tussen de stedelijke gebieden van Gent en Brugge. Het Veldgebied ten
zuidoosten van Brugge is aangeduid als open-ruimteverbinding tussen beide buitengebieden. Het vrijwaren en
versterken van open-ruimteverbindingen tussen de grotere aaneengesloten gebieden van het buitengebied is
essentieel voor de continuïteit binnen het buitengebied (RSV p.325).
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten
worden behouden en versterkt. In Veldgebied Brugge – Meetjesland gaat het om de bronnen en ingesneden
beekdalen van het plateau van Wijnendale, de overige beekdalen, de kanalen, de markante plotse overgangen
van een plateau naar laag gelegen gebied (plateau van Wijnendale, cuesta van Oedelem-Zomergem en cuesta
van Hertsberge-Lotenhulle), de stuifzandrug Maldegem–Stekene, de voedselarme terrestrische milieus van de
bos- en natuurgebieden van de plateaus en stuifduinen en het veen van de Assebroekse meersen (RSV p.73 t/m
75).
Belangrijke bos- en natuurgebieden in Veldgebied Brugge – Meetjesland zijn de complexen van bossen,
heiderelicten en beekvalleivegetaties van het Houtland en de cuesta van Oedelem-Zomergem, het
graslandencomplex van de Assebroekse meersen, het laagveengebied Leiemeersen, het krekengebied met
verschillende typen kreken en dijken van Oost-Vlaanderen en de bos- en natuurgebieden van de stuifzandrug
Maldegem-Stekene (RSV p.70 en 88).
De omgeving van Tielt en het gebied ten noordwesten van Gent (het Meetjesland) behoren tot de belangrijkste
gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen (RSV p.392). De omgeving van Tielt – Torhout – Roeselare
is een concentratiegebied voor de varkenshouderij. Leghennen zijn sterk aanwezig in de gemeenten Oostkamp,
Aalter, Wingene en Tielt. Dit gebied kent tevens relatief veel vollegrondstuinbouw. Het Meetjesland is van belang
voor de rundveehouderij (RSV p.79 en 80). De varkenssector is in deze regio eveneens sterk vertegenwoordigd.
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In het noorden van het Meetjesland zijn de fruitteelt en boomkwekerijen aanwezig. Het ontwikkelingsperspectief
voor de grondloze veehouderij is eerder gericht op behoud van de bestaande concentratie dan op de verspreiding
ervan en is tevens gericht op verbetering van de ruimtelijke structuur (RSV p.398). Het ontwikkelingsperspectief
voor de intensieve vollegrondstuinbouw wordt afhankelijk gesteld van regio’s waar, rekening houdend met alle
functies, voldoende oppervlaktewatervoorraden beschikbaar zijn en waar (gemeenschappelijke) watertoevoer kan
worden gerealiseerd. Verregaande concentratie is afhankelijk van het kunnen vervullen van milieuhygiënische en
fytosanitaire randvoorwaarden (RSV p.398).
Gebieden voor economische activiteiten
Het zeehavengebied van Gent vervult een strategische positie binnen de economische structuur en is aangeduid
als economische poort. Naast de geselecteerde stedelijke gebieden zijn ook Aalter, Maldegem, Kortemark en
Wingene aangeduid als economisch knooppunt (RSV p.437, 438 en 457).
Lijninfrastructuur
De A10/E40 (Brussel-Gent-Jabbeke-Oostende), de A17/E403 (Brugge-Kortrijk) en de N49/A11 (AntwerpenBrugge-Zeebrugge) vormen de belangrijkste wegeninfrastructuur en zijn geselecteerd als hoofdweg. De
spoorlijnen Brussel-Gent-Brugge-Oostende en Brugge-Kortrijk zijn hoofdspoorwegen. Het kanaal GentTerneuzen, de Ringvaart rond Gent en het Afleidingskanaal van de Leie met aansluiting op de Ringvaart maken
onderdeel uit van het hoofdwaterwegennet (RSV p.485, 498, 501 en 510).

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten opgemaakt van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de
gewenste agrarische structuur. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland (berekend voor het geheel van alle gemeenten die geheel of
gedeeltelijk in de regio liggen). De overlapping tussen de twee sectorale kaarten bepaalt de breedte van de vork.
De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden
over Vlaanderen door AMINAL afdeling Bos & Groen.

minimumoppervlakte

richtcijfer

maximumoppervlakte

agrarisch gebied

75.785 ha

78.658 ha

grote eenheden natuur

4.261 ha

7.134 ha

natuurverwevingsgebied
bosuitbreiding
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland
geformuleerd.
Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
Het Veldgebied Brugge – Meetjesland is een voor de land- en tuinbouw belangrijk agrarisch gebied. Door
verschillen in fysische omstandigheden en ontstaansgeschiedenis binnen het gebied zijn verschillende
deelgebieden van de agrarische structuur te onderscheiden. Vooral de Zeeuws-Vlaamse polders, maar ook delen
van het Meetjesland en het zandleemgebied behoren tot de belangrijke agrarische gebieden van Vlaanderen.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor land- en tuinbouw
voor te behouden, kan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren uit het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw
kunnen in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook
ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische
structuur en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie in functie van de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen
te beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten
karakter van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt
rekening gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en glastuinbouw wordt gestreefd naar een ruimtelijke
concentratie.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte worden gelaten voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie of omschakeling van landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten,
waarbij zowel het behoud als de kwalitatieve hedendaagse ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed (bv.
markante hoeves) vooropstaat, moet worden ondersteund door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk
beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de landbouwactiviteiten in de richting van natuur- en
landschapsbeheer worden ondersteund.
In een aantal gebieden moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te
stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten,
natuurlijke waterberging en behoud en herstel van landschapsecologische structuren (waardevolle graslanden,
bos, heide, sloten, dijken, kleine landschapselementen…). Om beschermingsgebieden voor grond- en
oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren, wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid
gevoerd.
Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk
Natuurlijke landschapsecologische processen doen zich voor in de ecosystemen van de grote natuur- en
boscomplexen gekoppeld aan het waternetwerk (de meersengebieden, krekengebieden, beekvalleien en alle
aanwezige gradiënten en aanverwante ecotopen) en clusters van historische bos- en heidegebieden met
waardevolle Atlantische heidevegetaties en in talrijke overgangsgebieden (zoals het overgangsgebied van de
polders naar de zandstreek). Deze ecologische processen moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden en
hersteld.
Waardevolle bos- en heidegebieden worden maximaal behouden en zoveel als mogelijk ecologisch
opgewaardeerd, uitgebreid en verbonden tot meer samenhangende complexen. Zones met een duidelijk reliëf en
uitgesproken gradiëntsituaties worden aangewend om bestaande natuur- en boselementen ecologisch en
structureel te versterken. Lokaal wordt gestreefd naar het herstel van het voor de streek typische ‘wastinelandschap’ bestaande uit een mozaïek van diverse bostypes, struwelen, ruigtes, (Atlantische) heide, heischrale
graslanden, vennen en mesotrofe (veld)vijvers en plassen.
Speciale aandacht gaat naar het behoud en herstel van bron- en kwelzones en beekbeïnvloede gebieden en naar
het reliëf van cuesta’s en dekzandruggen met aangrenzende depressies als dragers van bijzondere ecologische
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waarden met veel variatie. Laaggelegen vochtige tot natte graslanden worden ecologisch opgewaardeerd met
een gedifferentieerde uitwerking op gebiedsniveau. Deze differentiatie gebeurt onder meer op basis van de
huidige natuurwaarden en natuurpotenties, het huidige grondgebruik en het gevoerde (water)beheer.
Binnen het agrarisch gebied van het Veldgebied Brugge Meetjesland komen verspreid ecologisch waardevolle
graslanden en bos- en natuurelementen voor. Volgens het standstill-principe moeten de natuurwaarden van deze
elementen in stand worden gehouden. Dit is onder meer mogelijk door aangepast waterbeheer waardoor de
natuurlijke invloed van kwel- of grondwater weer tot uiting kan komen. Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer
samenhangende landbouw- en natuureenheden af te bakenen zodat een meer homogeen beheer mogelijk wordt.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (kreken, bosjes, natte graslanden, bomenrijen, oude spoor-,
weg- en kanaalbermen, …) zijn van belang als habitat (voor elementen van bosflora; voor autochtone bomen en
struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren, …) én als corridor voor migratie van flora en fauna
tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze structuren te vermijden en
herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief medegebruik van een aantal van deze structuren als
trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken, moet mogelijk worden
gemaakt.
Het ruimtelijk beleid biedt garanties om migraties van alle organismen tussen hun (specifieke) biotopen mogelijk
te maken. Versnippering door harde structuren wordt vermeden, verbindingen worden hersteld en er worden
actieve ontsnipperingsmaatregelen getroffen.
Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
De regio Veldgebied Brugge – Meetjesland heeft een aantal gave landschappen met belangrijke erfgoedwaarde
zoals de cuesta van Oedelem-Zomergem, het plateau van Wijnendale, het Bulskampveld, de dekzandrug
Maldegem-Stekene, de Zeeuws-Vlaamse polders, de verschillende meersen- en valleigebieden…
De veldzones worden gekenmerkt door het talrijk voorkomen van geometrische ontginningsstructuren, historische
bos- en heidecomplexen, dreven, oude spoorwegbeddingen met heischrale bermen, verspreide waardevolle
graslanden, poelen, bomenrijen, … De polders worden gekenmerkt door het voorkomen van sloten met
rietkragen, dijken, poelen, bomenrijen en kreekrestanten. Het gehele gebied wordt doorsneden door enkele
kanalen en vaarten die veelal worden geaccentueerd door bomenrijen of andere begeleidende vegetatie. Een
aantal reliëfelementen en markante terreinovergangen zijn landschappelijk structuurbepalend. Ook de typische
perceelsstructuur van het Meetjesland en het bulkenlandschap rondom de Vinderhoutse bossen en de vallei van
de Oude Kale zijn belangrijke te vrijwaren landschappelijke structuren.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en
(bouwkundig) erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud
van de eigenheid en identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten worden
versterkt. Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen
versterken en landschappelijk worden ingepast.
Het archeologisch erfgoed moet maximaal in situ worden bewaard. Bij belangrijke ingrepen moet het
bodemarchief worden omgezet in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft.
Onder meer in de omgeving van de steden bevinden zich tal van cultuurhistorische waardevolle parken. Deze
parken zijn belangrijk als publieke groene en open ruimte en vormen noodzakelijke schakels in een
landschapsecologisch netwerk.
Stimuli om de integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol
landschap te realiseren, onder meer door beplantingen en aangepaste architectuur, zijn wenselijk. Daarbij wordt
gezocht naar win-win-situaties die enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw
opleveren en anderzijds de ruimtelijke, landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio
verhogen.
Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
De veldgebieden worden gekenmerkt door een aantal grote boscomplexen die relicten zijn van oude
heidegebieden. De veldgebieden vormen de grootste bosconcentratie in Oost- en West-Vlaanderen, in het
bijzonder de oude veldgebieden van het historische Bulskampveld. In het Meetjesland is de grootste
bosconcentratie gekoppeld aan de dekzandrug Maldegem-Stekene en de aangrenzende afdammingsdepressie
en wordt deze gevormd door het Leen, de Kwadebossen en de Lembeekse bossen.
Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering, het verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. De bestaande bos- en
groenstructuur in de regio Veldgebied Brugge – Meetjesland wordt maximaal behouden en waar mogelijk
versterkt en uitgebreid.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en (kasteel)parken worden zoveel mogelijk behouden en
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de
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bestaande bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaalrecreatieve functie. Bij de stedelijke gebieden worden de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om
stadsrandbossen en/of speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten aansluiten bij de bewoonde kernen
en moeten voldoende groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.
Behoud en versterken van valleistructuren en watersystemen
Het vertakte netwerk van rivier- en beekvalleien is een belangrijke landschappelijke en natuurlijke drager. De
ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en beekvalleien vormen het
uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in deze valleien.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het waterbergend
vermogen van rivier- en beekvalleien, het realiseren van een meer natuurlijke waterafvoer en een ruimtelijke
buffering van waterlopen. Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van waterlopen en laat
ruimte voor onder meer actieve ontsnipperingsmaatregelen. Het landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien moet
de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren.
Een aantal beekvalleien bevat nog relatief gave en ecologisch waardevolle valleisystemen. Behoud en herstel
van de ecologische en structuurbepalende processen (overstromingen, erosie-sedimentatie, ...) die aan de basis
liggen van deze beekvalleistructuren vormen het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van
deze laaglandbeken. Ook de specifieke ecologische en landschappelijke waarden van de watersystemen van het
kreken- en poldergebied en van de kanalen en vaarten moeten worden gevrijwaard en versterkt.
Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
Het Veldgebied Brugge – Meetjesland heeft een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde, vooral gericht op
zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen, …) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken,
cultuurhistorische routes en de bos- en groengebieden. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot
het ontsluiten van erfgoedbakens en kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten
naar toerisme en recreatie.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk
gebied. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de
kernen en stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
Een gedifferentieerd recreatief gebruik moet in overeenstemming zijn met de ecologische draagkracht van deze
gebieden.
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De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een
samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Veldgebied Brugge –
Meetjesland wordt aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 7 deelruimten.

1.

Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke

5.

Noordelijk Zandig Meetjesland

2.

Westelijk Houtland

6.

Zuidelijk Zandig Meetjesland

3.

Oostelijk Houtland

7.

Zeeuws-Vlaamse Polders

4.

Noordelijk Houtland

4.1

Deelruimte 1. Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke

Situering
De deelruimte Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke omvat het afwisselende gebied met bosstructuren en
kleinere landbouwgebieden, in het noorden begrensd door Brugge, in het (noord)westen door de polders, in het
zuiden door de samenhangende landbouwgebieden van het Westelijk Houtland en in het oosten door de as
Zedelgem-Brugge.

Visie
In deze deelruimte is het ruimtelijk beleid gericht op het aaneenschakelen van de versnipperde bos- en
parkstructuur tot een samenhangend geheel, en op de versterking en integratie van de bos-, natuur- en
randstedelijke recreatiefuncties. Bijzondere aandacht gaat naar het behoud van de landbouwfunctie, naar de
landschappelijke integratie van de glastuinbouw en naar het herstel van het veldlandschap, dikwijls in
mozaïeklandschappen. Deze bos-, natuur- en landbouwgebieden vormen een open ruimte corridor tussen
Brugge en Jabbeke of Zedelgem.
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Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke wordt
weergegeven door middel van een structuurschets.
KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE BOSRIJK GEBIED VAN SINT-ANDRIES – JABBEKE.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bosrijk gebied van Sint-Andries – Jabbeke is opgebouwd uit
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren met concentraties aan parken en
kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

De historische bossen en parken worden maximaal behouden en versterkt binnen
het landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te behouden
elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de trage
wegen, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en de
identiteit en samenhang met de omgeving van de rijk aanwezige parken en
kasteeldomeinen rondom Brugge.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zoveel mogelijk aan op bestaande bossen
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke
waarden.

-

Belangrijke zoekzones voor bosuitbreiding zijn de verbinding Vloethemveld - Den
Os en den Ezel /Vijverbos, de omgeving van het Sint-Andriesveld en versterking
van de bosstructuur in het gebied Tillegem-Tudor-Beisbroek-KraaiennestSchaapsklauw. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur worden versterkt door
middel van het behoud en de opwaardering van het landschapsecologisch
netwerk van dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen. Dit
netwerk vervult een belangrijke verbindende functie tussen de diverse
boscomplexen.

-

Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende
vegetaties.

-

De bosgebieden rondom Brugge vervullen een belangrijke functie als randstedelijk
groengebied.

-

De onderlinge samenhang en de samenhang van de parken en kasteeldomeinen
met de omgeving worden behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen
worden als volwaardige entiteit behouden.

-

Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de
open ruimte.

Gebieden:
1.1.Sint-Andriesveld (Tillegem, Beisbroek-Tudor, domeinen St.-Andries noord, ter Heide,
Van ’t Veld, Zevenkerken)
1.2. deel hiervan = 2.3.Vloethemveld
1.3.Hertebos/Nieuwbos – Smisjesbos
1.4.Ten Briele – Lappersfort
1.5.Bossen omgeving Halfweg
1.6.Bossen van Den Os en den Ezel – Vijverbos
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Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Binnen de historische bos- en parkstructuren ligt een aantal natuurcomplexen met
een zeer waardevolle ecologische kwaliteit, vaak van internationaal belang. Deze
ecologisch belangrijke bos- en heidegebieden maken deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN).

-

In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden, in het bijzonder gebieden met
heidevegetaties of –relicten, ‘oude’ boskernen, bron- en kwelgebieden, natuurlijk
meanderende beken en op waardevolle gradiënten, wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van het historisch aanwezige ‘wastine-landschap’. Dit landschap
kenmerkt zich door een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige
mozaïek van onder meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties,
(schraal)graslanden, schrale pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen
deze verschillende vegetaties. Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het
behoud en herstel van waardevolle kwel- en brongebieden en natuurlijk
meanderende beken.

-

De realisatie van grotere en meer natuurlijke, aaneengesloten, ongeperceleerde
eenheden natuur is afweegbaar in functie van de natuurkwaliteiten, het historisch
voorkomen van dergelijke ‘wastine-landschappen’ en de gaafheid en het historisch
belang van aanwezige perceels- en landschapsstructuren.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.

Gebieden:
2.1.Tillegem
2.2.Van ’t Veld – ter Heide – Zevenkerke – Duivelsnest
2.3.= deel van 1.2. Vloethemveld
2.4.Vuile Moere



Behoud en versterking van randstedelijke groengebieden
-

Rondom Brugge worden de bos- en parkstructuren uitgebouwd als randstedelijke
groengebieden. Hierbij gaat aandacht naar het versterken van de recreatieve
toegankelijkheid, de onderlinge verbindingen en de ontsluiting, waarbij rekening
wordt gehouden met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische
waarde van deze gebieden.

-

Om de recreatieve druk op bestaande bos- en natuurgebieden te verlichten, te
voorzien in de behoefte aan randstedelijk groen en zorg te dragen voor een
duurzame invulling aan onderlinge open-ruimte verbindingen is uitbreiding van de
bestaande structuren op een aantal plaatsen wenselijk. Deze uitbreidingen kunnen
tevens een meerwaarde betekenen voor de natuur in de vorm van uitbreiding of
buffering van bestaande natuurgebieden en de realisatie van onderlinge
verbindingen.

-

De identiteit en onthaalfunctie van kleinschalige groene toeristisch-recreatieve
trekpleisters worden versterkt met aandacht voor een goede ontsluiting en
rekening houdend met de aanwezige omgevingskwaliteiten. Deze trekpleisters
kunnen als knooppunt fungeren binnen een samenhangend recreatief netwerk.

Gebieden:
3.1.= deels 1.1.Sint-Andriesveld (deel ten noorden van E40)
3.2.= 1.3.Hertebos/Nieuwbos – Smisjesbos
3.3.= 1.4.Ten Briele - Lappersfort
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Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw,
grasland- en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.

-

Rondom de boscomplexen van de veldgebieden en in het bijzonder in de
omgeving van den Os en den Ezel (gebied 4.4.) is veelal sprake van de
kenmerkende, door dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische
ontginningsstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en
landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine
landschapselementen voor.

-

In het overgangsgebied van de zandstreek naar de polders benadrukt de mozaïek
aan grondgebruiksvormen met een afwisseling van akkers, graslanden (soms nog
omzoomd door kleine landschapselementen) en kleine bossen het contrast met
het open polderlandschap.

-

Dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen kunnen een belangrijke
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder
interessante gronden is een versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine
landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) die
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via stimulerende maatregelen naar het versterken van een netwerk van
kleine bos- en landschapselementen en naar het zoveel mogelijk afstemmen van
de landbouw op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Hierdoor kan een
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt
tot de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur.

Gebieden:
4.1.Omgeving Schaapsklauw
4.2.Mozaïeklandschap tussen Jabbeke en Varsenare rond de E40
4.3.Mozaïeklandschap Maskobossen en omgeving
4.4.Omgeving den Os en den Ezel
4.5.Zedelgem noord
4.6.Omgeving Lisbona-Bethanië



Minder samenhangend landbouwgebied met bosjes, graslanden en kleine landschapselementen en
met een geconcentreerde ontwikkeling en landschappelijke integratie van glastuinbouw
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Aansluitend op bestaande concentraties aan glastuinbouwbedrijven ten zuiden
van Jabbeke zijn er mogelijkheden voor een geconcentreerde ontwikkeling met
ruimte voor nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven met aandacht voor hun
landschappelijke integratie. In het bijzonder moet de omgeving van de
Boerenmolen open blijven, onder andere in functie van de maalvaardigheid van
deze molen.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine
landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) die
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine
bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt tot de regionale identiteit
en dienst doet als ecologische infrastructuur.

Gebieden:
5.1.Landbouwgebied met glastuinbouw Jabbeke - Zerkegem
5.2.Landbouwgebied met glastuinbouw Jabbeke - Snellegem
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Behoud en opwaardering van de ecologische waarde van open waters
-

Roksemput en directe omgeving zijn waardevol vanwege hun functie als broed-,
rust- en fourageergebied voor watervogels en vanwege waardevolle vegetaties op
de gradiënt van open water naar omliggende hogere gronden. Deze waarden
worden behouden en waar mogelijk ecologisch opgewaardeerd.

Gebieden:
6.1.Roksemput en omgeving



Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van dit gebied is landbouw.

-

Het landbouwgebied nabij Varsenare ten noordoosten van Jabbeke, aansluitend
op de kustpolders vormt een aaneengesloten landbouwgebied waarin
grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt.

-

Dit landbouwgebied is gelegen in een landschappelijk waardevol overgangsgebied
naar enerzijds de open polders en anderzijds de waardevolle boscomplexen van
Sint-Andriesveld. Zij vervult een belangrijke rol als open ruimte corridor tussen de
kustpolders en de veldgebieden. Mogelijkheid tot nieuwvestiging van nietgrondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve veeteelt
moet landschappelijk onderzocht worden. Voor de bestaande
glastuinbouwbedrijven wordt gestreefd naar een kwalitatieve landschappelijke
inpassing.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine
landschapselementen (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) voor die
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine
bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale
identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur.

Gebieden:
7.1.Landbouwgebied met glastuinbouw ten noorden van Varsenare



Minder samenhangende landbouwgebieden met verspreide bos- en landschapselementen, met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

De landbouwgebieden op en grenzend aan de dekzandrug Brugge-Gistel zijn
vanwege de aanwezige bebouwing en kleine boselementen minder
samenhangend, maar landbouw wordt wel erkend als ruimtelijke drager van het
landschap.

-

Deze gebieden worden gevrijwaard voor de landbouw. Een sterke grondgebonden
landbouwstructuur vormt een garantie voor het open houden van het landschap.
Bestaande glastuinbouwbedrijven worden kwalitatief landschappelijk geïntegreerd.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine bosjes en lijnvormige houtige kleine
landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) die
relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine
bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt tot de regionale identiteit
en dienst doet als ecologische infrastructuur.

Gebieden:
8.1.Landbouwgebied ten westen van Jabbeke
8.2.Landbouwgebied tussen woonpark Hamincka-Jabbeke en E40
8.3.Landbouwgebied Zerkegem
8.4.Landbouwgebied Snellegem zuid en oost
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Bieden van waarborgen voor landbouw in randstedelijk landbouwgebied met een landschappelijke
integratie van glastuinbouw
-

De hoofdfunctie van dit gebied is landbouw.

-

Waardevolle randstedelijke landbouwgebieden rondom Brugge worden behouden
met aandacht voor verbreding van de landbouw, behoud van de landschappelijke
karakteristieken (open ruimte als contrast met stad) en recreatieve ontsluiting.

-

Deze randstedelijke landbouwgebieden vormen een belangrijke verbindende
schakel tussen een aantal waardevolle park- en kasteeldomeinen. Nieuwvestiging
van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en intensieve
veeteelt moeten worden vermeden. Voor de bestaande concentratie aan
glastuinbouwbedrijven wordt gestreefd naar een kwalitatieve landschappelijke
inpassing.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken
van kleine bos- en landschapselementen die mee instaan voor het versterken van
de onderlinge relaties tussen de kasteelparken.

Gebieden:
9.1.Landbouwgebied omgeving Noordvelde - Potterie



Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden
-

De identiteit van de grote veldgebieden wordt behouden en waar mogelijk
versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen.
Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de
aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings- en
drevenstructuur, de trage wegen, de identiteit en samenhang met de omgeving
van de aanwezige parken en de gebieden met een netwerk van kleine
landschapselementen. De afwisseling van bossen met omliggende akkers en
graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden en beekbegeleidende
bossen in de valleien en depressies anderzijds, draagt bij tot de landschappelijke
identiteit.

Gebieden:
10.1.= grootste deel van 1.1. Sint-Andriesveld
10.2.= 1.2. Vloethemveld



Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek
-

De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk
zichtbaar in het landschap. Kenmerkend voor de polders is de openheid met grote
aaneengesloten grasland- en akkercomplexen binnen een netwerk van sloten en
vaarten. Dit vormt op veel plaatsen een landschappelijk contrast met de
zandstreek, gekenmerkt door een half-open landschap met een kleinschaliger
mozaïek van akkers en graslanden, kleine landschapselementen en
(kasteel)bosjes.

-

Deze landschappelijke kwaliteiten worden zoveel mogelijk gevrijwaard en kunnen
plaatselijk worden versterkt door onder meer aanplanten van groenstructuren.

Gebieden:
11.1.Overgang polder - zandstreek
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Landschappelijke opwaardering van beekvalleien, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen en
versterken van de verbindende ecologische functie
-

De op het plateau van Wijnendale ontspringende beken zijn belangrijke
landschappelijke dragers die zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van
het landschap. De herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar
mogelijk hersteld. Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de
kanalen markante landschapsstructuren.

-

Veel beken, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …),
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen leveren tevens een
bijdrage aan de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer,
ruimte voor lokale waterberging, …).

-

Vooral de kanalen en voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie
of potentie als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze
functie te ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende
functie.

-

Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
12.1.Kerkebeek
12.2.Jabbeekse beek
12.3.Bourgognebeek
12.4.Kanaal Gent – Brugge
12.5.Vloethemveldzate (oude spoorwegbedding)
12.6.Lijsterbeek
12.7.Zabbeek



Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen
-

Waardevolle open-ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open-ruimtegordel rondom Brugge en
een functie hebben als verbinding tussen de grote aaneengesloten
buitengebieden van de polders en het Meetjesland, worden maximaal gevrijwaard
van bebouwing en vertuining.

-

Waardevolle open-ruimteverbindingen in de groengordel rondom Brugge kunnen
worden versterkt door een versterking van de bosstructuur. Voor de overige
verbindingen vormt het behoud van het grondgebonden landbouwgebruik een
belangrijke voorwaarde voor het open houden van het landschap.

Gebieden:
13.1.Open ruimte verbinding Sint-Andries - Varsenare
13.2.Open ruimte verbinding Varsenare – Jabbeke
13.3.Open ruimte verbinding Brugge - Oostkamp
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar de ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

Gebieden:
14.1. Regionaalstedelijk gebied Brugge

4.2

Deelruimte 2. Westelijk Houtland

Situering
De deelruimte omvat de samenhangende landbouwgebieden en bosstructuren van het plateau van Wijnendale en
omgeving.

Visie
Deze deelruimte Westelijk Houtland is een belangrijk landbouwgebied. Het ruimtelijk beleid is gericht op de
vrijwaring en de versterking van de landbouwfunctie. In deze gebieden liggen herkenbare beekvalleien met een
belangrijke waterbeheersings-, landschappelijke en natuurverbindende functie. De kwaliteitsvolle
veldlandschappen hebben een robuuste bosstructuur. Wijnendalebos is een belangrijke te versterken en beter te
bufferen natuurkern van Vlaams niveau.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Westelijk Houtland wordt weergegeven door middel van een
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE WESTELIJK HOUTLAND – WESTELIJK DEEL.
KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE WESTELIJK HOUTLAND – OOSTELIJK DEEL.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Westelijk Houtland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.

-

De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur. In relatief minder
samenhangende landbouwgebieden aan de randen van kernen en
bebouwingslinten dient een sterke grondgebonden landbouw bij te dragen tot het
open houden van het landschap. Een verdere aantasting en versnippering van
deze gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden. Er
is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van ‘storende’ bebouwing.

-

Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en
intensieve veeteelt, behouden voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op goede
locaties. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen (een sterke concentratie en
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verdichting aan bedrijven) van niet-grondgebonden landbouw zijn niet wenselijk.
Op lokaal niveau zijn er mogelijkheden voor een geconcentreerde ontwikkeling
met ruimte voor nieuwvestiging. Hierbij wordt aangesloten bij stedelijke of reeds
versnipperde structuren of reeds bestaande concentraties. Aaneengesloten, open
landbouwgebieden in het algemeen en beekdalen, waardevolle landschappen en
‘zicht-locaties’ in het bijzonder, dienen gevrijwaard te blijven van dergelijke
ontwikkelingen.
-

Binnen het landbouwgebied komen kleine (kasteel)bosjes en lijnvormige houtige
kleine landschapselementen (dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, ...) voor als
relicten van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via
stimulerende maatregelen naar het versterken van een netwerk van kleine bos- en
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst
doet als ecologische infrastructuur. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de
verbindende functie van dit netwerk tussen de grote boscomplexen.

Gebieden:
15.1.Landbouwgebieden rond Aartrijke (kaart 4)
15.2.Landbouwgebied Eernegem-zuid – Aartrijke zuid (kaart 4)
15.3.Landbouwgebied Koekelare – Ichtegem (kaart 3)
15.4.Westelijke landbouwgebieden Koekelare – Kortemark – Torhout (kaart 3)
15.5.Landbouwgebied Ichtegem zuid (kaart 3)



Minder samenhangende landbouwgebieden met ruimte voor een gedifferentieerde
landbouwontwikkeling
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

De landbouwgebieden rondom Veldegem en Zedelgem worden gekenmerkt door
een versnippering door woon- en werkfuncties. Verspreid komen waardevolle
kleine landschapselementen als beekvalleien en (kasteel)bosjes voor.
Glastuinbouw is verspreid tot ontwikkeling gekomen.

-

Deze landbouwgronden worden gevrijwaard voor de landbouw, waarbij in
gebieden met specifieke kwaliteiten (beekdalen, nog relatief open gebieden,
gebieden met verspreide kleine bos- en landschapselementen, situering ten
opzichte van omvangrijke samenhangende boscomplexen, …) een sterke
grondgebonden landbouwstructuur een garantie vormt voor het open houden van
het landschap. De aanwezige kleine bos- en landschapselementen worden
behouden met bijzondere aandacht voor behoud en versterking van ecologische
infrastructuren gekoppeld aan de Vloethemveldzate (oude spoorwegbedding) of
aan beekdalen.

-

In meer versnipperde structuren en aansluitend bij bestaande bebouwing zijn er
op lokaal niveau mogelijkheden voor een intensivering van de landbouw door
bijvoorbeeld een gerichte en geconcentreerde ontwikkeling van glastuinbouw, met
integratie in het landschap.

Gebieden: (kaart 4)
16.1.Landbouwgebied ten oosten van Zedelgem
16.2.Landbouwgebied Veldegem noord
16.3.Landbouwgebied Veldegem oost
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Bieden van waarborgen voor landbouw in randstedelijk landbouwgebied
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Waardevolle randstedelijke landbouwgebieden rondom Torhout worden behouden
met aandacht voor verbreding van de landbouw, behoud van de landschappelijke
karakteristieken (open ruimte als contrast met stad) en recreatieve ontsluiting.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en versterken van aanwezige
landschapsecologische structuren (oude spoorwegbedding, plateaurand) in
randstedelijk landbouwgebied.

-

In gebied 17.6 wordt de mogelijkheid open gelaten tussen Wijnendalebos en de
bossen van de omgeving Verloren Kost – Domein d’Aertrycke, stapsteenbosjes te
realiseren of het bestaande bosje ten oosten van de N33 beperkt uit te breiden.
Het realiseren van deze bosverbinding kan ook gerealiseerd worden via kleine
landschapselementen en dreven.

Gebieden:
17.1.Randstedelijk landbouwgebied Torhout noord (kaart 4)
17.2.Randstedelijk landbouwgebied Maria Assumpta (kaart 4)
17.3.Randstedelijk landbouwgebied Torhout zuidoost (kaart 4)
17.4.Randstedelijk landbouwgebied Torhout zuidwest (kaart 3)
17.5.Randstedelijk landbouwgebied Torhout – Don Bosco-zuid (kaart 3)
17.6.Randstedelijk landbouwgebied Torhout – Wijnendale plateaurand (kaart 4)



Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

De historische bossen en parken van de veldgebieden worden maximaal
behouden en versterkt binnen het landschappelijke kader van de veldgebieden.
Waardevolle te behouden elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en
drevenstructuur, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en
de identiteit en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke
waarden.

-

De versterking van het Wijnendalebos en verbinding met het Konijnenbos en
Poelkemveld (bossen omgeving Ruidenberg/Edewalle) en versterking van de
bosstructuur van de bossen van Koekelare en in de omgeving van het
Groenhovebos (speelbos gebied 18.3 en uitbreiding richting plateaurand), domein
d’Aertrycke, Veldbos, Caloen, Pleyzierbos en Hoogveld, zijn belangrijke
aandachtsgebieden voor bosuitbreiding. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur
worden versterkt door middel van het behoud en de opwaardering van het
landschapsecologisch netwerk van dreven, beekdalen (zoals Mouwbeek,
Potsdambeek, Plaatsbeek), kleine landschapselementen (zoals ten westen van
Groenhovebos) en stapsteenbossen. Dit netwerk vervult een belangrijke
verbindende functie tussen de diverse boscomplexen.

-

Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale
pioniersvegetaties en graduele overgangen tussen deze verschillende vegetaties.

-

Binnen een aantal bosgebieden en verspreid in het agrarisch gebied liggen
waardevolle en structuurbepalende kasteeldomeinen en parken. De samenhang
hiervan met de omgeving wordt behouden en versterkt. Parken en
kasteeldomeinen worden als volwaardige entiteit behouden.

-

Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de
open ruimte.
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Gebieden:
18.1. grootste deel hiervan = 19.1.Wijnendalebos (kaart 3)
18.2. deel hiervan = 19.3.Groenhovebos (kaart 4)
18.3.=20.1.Speelbos Torhout-Groenhovebos (kaart 4)
18.4.Koekelare bossen (kaart 3)
18.5.d’Aertrycke - bosjes Verloren Kost – Hoge Rokersbos (kaart 4)
18.6.Pleyzierbos (kaart 4)
18.7.Hoogveld (kaart 4)
18.8.Veldbos (kaart 4)
18.9.Kasteelpark Aartrijke van Caloen / Litterveldbos (kaart 4)



Behoud en versterking van zeer waardevolle boscomplexen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Deze voor de natuurlijke structuur bepalende boscomplexen maken deel uit van
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Het Wijnendalebos bestaat voor het grootste deel uit zeer waardevolle ‘oude’
loofbossen, waarbij de ligging op de steilrand van het plateau van Wijnendale en
de hiermee samenhangende brongebieden van diverse beken bijdragen tot een
zeer waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal belang die zoveel
mogelijk gevrijwaard moeten worden.

-

Voor dit boscomplex wordt gestreefd naar het behoud en de versterking van
waardevolle oude loofbossen, van brongebieden en bovenlopen van natuurlijk
meanderende beken. De relatie met aangrenzende boscomplexen en het
omliggende veldlandschap met een waardevolle structuur van dreven, kleine
landschapselementen en beekvalleien wordt versterkt.

-

Voor het Groenhovebos wordt gestreefd naar lokale bosontwikkeling met
heideveldjes en mantelzoomvegetaties in afwisseling met waardevolle graslanden
met kleine landschapselementen. Bosuitbreiding in de richting van de steilrand
wordt nagestreefd. Ten westen van Groenhovebos wordt in de ankerplaats
gestreefd naar een herstel van de kleine landschapselementen en soortenrijk
grasland (zie ook 21.6 en 22.3). De grondgebonden landbouw, gericht op een
permanent graslandgebruik, kan hierbinnen een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het westelijk deel van gebied 19.2, omgeving Ruidenberg, bestaat deels uit
bossen met natuurverweving.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze
gebieden voor zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen).

Gebieden:
19.1.= grootste deel van 18.1.Wijnendalebos (kaart 3)
19.2.Vallei van de Waterhoenbeek (en bossen Poelkemveld/Edewallebos) (kaart 3)
19.3.= deel van 18.2.Groenhovebos (kaart 4)



Ontwikkeling van randstedelijke groengebieden
-

Nabij Torhout wordt de mogelijkheid voorzien voor de ontwikkeling van een
randstedelijk groengebied, aansluitend op het Groenhovebos. Hierdoor en in
samenhang met een versterking van de bosstructuur van het Groenhovebos,
vermindert de recreatieve druk op het Groenhovebos en wordt een meerwaarde
voor natuur gerealiseerd.

-

Bij de ontwikkeling van dit groengebied dient rekening gehouden te worden met de
landschappelijke waarden (historisch bosgebied, …).

Gebieden:
20.1.= 18.3.Speelbos Torhout-Groenhovebos (kaart 4)
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Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw,
grasland- en bosontwikkeling en een goede landschappelijke inpassing van niet-grondgebonden
landbouw
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.

-

Rondom de boscomplexen van de veldgebieden is veelal sprake van de
kenmerkende, door dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische
ontginningstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en
landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine
landschapselementen voor.

-

Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder
interessante gronden is een versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk.
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het behoud en herstel van waardevolle
ecologische en landschappelijke verbindingen.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

-

Rondom de bosgebieden van Koekelare is sprake van een uitgesproken
veehouderijgebied met een sterke niet-grondgebonden landbouwstructuur. In dit
gebied dienen bestaande niet-grondgebonden landbouwbedrijven dan ook
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. Hierbij wordt wel gestreefd naar
een goede landschappelijke inpassing. Nieuwvestiging van niet-grondgebonden
bedrijven wordt uitgesloten. Binnen een ruime zoekzone kan ruimte worden
gevonden voor bosuitbreiding, gericht op het versterken van de bestaande
boskernen en onderlinge verbindingen hiertussen.

Gebieden:
21.1.Mozaïeklandschap omgeving Hoge Rokersbos (kaart 4)
21.2. Mozaïeklandschap Verloren Kost (kaart 4)
21.3. Mozaïeklandschap omgeving Wijnendalebos (kaart 3)
21.4. Mozaïeklandschap omgeving Edewalle-Ruidenberg (kaart 3)
21.5. Mozaïeklandschap omgeving bossen van Koekelare (kaart 3)
21.6. Mozaïeklandschap omgeving Groenhovebos (kaart 4)



Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden
-

De identiteit van nog relatief gave veldgebieden wordt behouden en waar mogelijk
versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen.
Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de
aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings- en
drevenstructuur, de trage en historische wegen, de identiteit en samenhang met
de omgeving van de parken en kasteeldomeinen (o.a. de historische waterburcht
Wijnendale), gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en het
aanwezige militair erfgoed. De markante rand van het plateau van Wijnendale
draagt bij tot de landschappelijke identiteit en maken dat de hieraan gekoppelde
bosstructuur zeer beeldbepalend is.

-

Een verdere toename van storende lintbebouwing en verspreide bebouwing dient
vermeden te worden. Rondom de bosgebieden vormen behoud en ontwikkeling
van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de versterking van het
landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt. Voor de bosgebieden rondom
Koekelare wordt gestreefd naar een goede landschappelijke inpassing van de
aanwezige niet-grondgebonden landbouw.
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Gebieden:
22.1.Omgeving bossen van Koekelare (“Koekelarebos en kasteel Ter Heide”) (kaart 3)
22.2.Wijnendalebos en –kasteel (kaart 3)
22.3.Groenhove (kaart 4)



Behoud en versterken van markante plateauranden
-

De rand van het plateau van Wijnendale wordt als herkenbare, structurerende
reliëfcomponent in het landschap behouden.

-

Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en behoud en
herstel via stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen is
wenselijk (gericht op het versterken van de onderlinge connectiviteit). Speciale
aandacht gaat naar behoud en herstel van de brongebieden.

-

Erosiebestrijding wordt ondersteund vanuit het ruimtelijk beleid en gestimuleerd.

Gebieden:
23.1.Plateaurand plateau van Wijnendale
23.2.Plateaurand plateau van Wijnendale – Maria Assumpta (kaart 4)



Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek met typische dorpen
-

De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk
zichtbaar in het landschap. Kenmerkend voor de polders is de openheid met grote
aaneengesloten grasland- en akkercomplexen binnen een netwerk van sloten en
vaarten. Dit vormt op veel plaatsen een landschappelijk contrast met de
zandstreek, gekenmerkt door een half-open landschap met een kleinschaliger
mozaïek van akkers en graslanden, kleine landschapselementen en
(kasteel)bosjes.

-

Deze landschappelijke kwaliteiten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven en
kunnen plaatselijk worden versterkt door onder meer aanplanten van
groenstructuren.

-

De typische dorpen die op de overgang van de zandstreek naar de polders liggen,
hebben een cultuurhistorisch belang. Het architecturale karakter dient als
dusdanig geconserveerd te blijven.

Gebieden:
24.1.Overgang polder - zandstreek



Landschappelijke opwaardering van beekvalleien en voormalige spoorwegbeddingen en versterken
van de verbindende ecologische functie
-

De op het plateau van Wijnendale ontspringende beken zijn belangrijke
landschappelijke dragers die zorg dragen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid
van het landschap. De herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar
mogelijk hersteld.

-

Veel beken en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de migratie
van planten en dieren, maar ook als habitat.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …),
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte
voor lokale waterberging, …).

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Veldgebied Brugge - Meetjesland

23/90

Gewenste ruimtelijke structuur

juni 2006

-

Vooral voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie of potentie als
recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te
ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende functie.

-

Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
25.1.Plaatsebeek (kaart 4)
25.2.Mouwbeek (kaart 4)
25.3.Veldbeek (kaart 4)
25.4.Langedijkbeek (kaart 4)
25.5.Kasteelbeek (kaart 3)
25.6.Drijbeek (kaart 3)
25.7.Waterhoensbeek (kaart 3)
25.8.Kolve/Calvebeek (kaart 3)
25.9.Kasteelbeek/Vladslovaart (kaart 3)
25.10.Kamardebeek (kaart 3)
25.11.Lekevaartje (kaart 3)
25.12.Donkbeek (kaart 3)
25.13.Koolveldbeek (kaart 3)
25.14.Moerdijkvaart (kaarten 3-4)
25.15.Engelbeek (kaart 4)
25.16.Alettebeek (kaart 4)
25.17.Groene 62 (kaart 4)
25.18.Vloethemveldzate (kaart 4)



Behoud van waardevolle open-ruimte verbindingen
-

Waardevolle open-ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open-ruimtegordel rondom Brugge en
een functie hebben als verbinding tussen de grote aaneengesloten
buitengebieden van de polders en het Meetjesland, worden maximaal gevrijwaard
van bebouwing en vertuining.

Gebieden:
26.1.Open-ruimte verbinding Heidelberg - Pierlapont (kaart 4)



Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.

-

Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Torhout is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

Gebieden:
27.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge – deel Zuidwege/Zedelgem (kaart 4)
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Deelruimte 3. Oostelijk Houtland

Situering
De deelruimte omvat de omvangrijkste concentratie van nog vrij gave veldgebieden in Vlaanderen en gaat van
Merkemveld in Zedelgem, over het historische Bulskampveld tot de Gavers in Aalter. Zij omvat ook het
landschapsecologisch waardevolle bekken van de Rivierbeek. In het noorden vormt de kanaalzone de grens, in
het zuiden de overgang naar de Zandleemstreek.

Visie
Het cultuurhistorisch waardevolle oude Bulskampveld vormt een uitgestrekt veldlandschap met bossen,
heidegebieden en beekvalleien, verweven met landbouw en kasteelparken. De bos-, natuur- en landschappelijke
functies zijn structuurbepalend voor deze deelruimte. Het ruimtelijk beleid is gericht op de versterking van de
bosstructuur en de natuurfunctie met de typische heidegemeenschappen. Landbouw wordt gevrijwaard in
mozaïeken van hoog kwalitatieve veldlandschappen. De valleilandschappen van het stelsel van de Rivierbeek
worden versterkt.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Oostelijk Houtland wordt weergegeven door middel van een
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 5 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE OOSTELIJK HOUTLAND – WESTELIJK DEEL.
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE OOSTELIJK HOUTLAND – OOSTELIJK DEEL.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Oostelijk Houtland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren met concentraties aan parken en
kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Met de boscomplexen van het Bulskampveld bevat deze deelruimte de grootste
bosconcentratie van West- en Oost-Vlaanderen binnen een omvangrijk,
samenhangend en gaaf veldlandschap met hoge en gevarieerde ecologische
kwaliteiten.

-

De historische bossen en parken worden maximaal behouden en versterkt binnen
het landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te behouden
elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de trage
wegen, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen, diverse
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en hoeves, en de identiteit en samenhang
met de omgeving van de rijk aanwezige parken en kasteeldomeinen.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke
waarden.

-

De versterking en verbinding van de diverse boscomplexen onderling van het
Bulskampveld en van de boscomplexen van Merkemveld-Doeveren-Kampveld en
van de Lakebossen-Munkebossen, zijn belangrijke aandachtsgebieden voor
bosuitbreiding. Daarnaast is versterking van de bosstructuur gewenst in de
omgeving van het park van Loppem, De Warande en rond en tussen de
Markettebossen en de Gavers. Naast bosuitbreiding kan de bosstructuur worden
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versterkt door het behoud en de opwaardering van het landschapsecologisch
netwerk van dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen.
Dit netwerk vervult een belangrijke verbindende functie tussen de diverse
boscomplexen.
-

Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende
vegetaties.

-

Vooral de bosgebieden van het Bulskampveld vervullen een belangrijke
recreatieve functie voor natuur- en landschapsgerichte recreatie, Merkemveld is
belangrijk voor jeugdtoerisme, doch in evenwicht met de ecologische draagkracht.

-

Binnen veel bosgebieden liggen waardevolle en structuurbepalende
kasteeldomeinen en parken. De samenhang hiervan met de omgeving wordt
behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen worden als volwaardige
entiteit behouden en hierbij dient het behoud en herstel van de cultuurhistorische
eigenheid van kasteelparken mogelijk te blijven.

-

Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de
open ruimte.

Gebieden:
28.1.Lippensgoed-Bulskampveld (kaart 5)
28.2.Driekoningen (kaart 5)
28.3.Hontzocht – Blommeke (kaart 5)
28.4.Lindeveld – Hulstlobos (kaart 6)
28.5.Hulstlobos noord (kaart 6)
28.6.=29.3.Vagevuurbossen (kaart 6)
28.7.Blauwhuisbossen (kaart 5)
28.8.Wildenburg (kaart 6)
28.9.=29.4.Gulke Putten – Predikherenbossen (kaart 6)
28.10.=29.12.Omgeving Schuurlo(bos) (kaart 6)
28.11.=29.13.Omgeving Vaanders (kaart 6)
28.12.Omgeving Egypteveld, Hoogveld en Stratem (kaart 6)
28.13.Blekkerbos (kaart 6)
28.14.=29.5.Vorte Bossen – Galathosbossen (kaart 6)
28.15.Parochieveldbos – Hooggoed (kaart 6)
28.16.=29.7.Slangebossen – Meersbos (Eendekooi) (kaart 6)
28.17.Schoonhove (kaart 5)
28.18.omgeving Gruuthuuse – Cellen (kaart 5)
28.19.Nieuwenhove (kaart 5)
28.20.Kasteeldomein Loppem (kaart 5)
28.21.Merkemveld (kaart 5)
28.22.Doeveren (kaart 5)
28.23.Breidels – Croisilles (kaart 5)
28.24.=29.10.Kampveld – Rooiveld – Papevijvers (kaart 5)
28.25.Kasteelbossen Ruddervoorde (kaart 5)
28.26.Zorgvliet (- Kortekeerhoek – Leegtebos) (kaart 5)
28.27.Lakebossen – Rapenburg (kaart 5)
28.28.Munkebossen (kaart 5)
28.29.Kraenepoel – Markette- en (Oud) Bellemse bossen – Waggebrug – Mariahoeve (k.6)
28.30.Gavers (kaart 6)
28.31.Kasteel van Hansbeke (kaart 6)
28.32.Bloemendale (kaart 5)
28.33.Kasteeldomein van Poeke (= onderdeel van gebied 33.2. en 37.8.) (kaart 6)
28.34.Nevele Veldeke (kaart 6)
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Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Binnen de historische bos- en parkstructuren ligt een aantal natuurcomplexen met
een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van vaak internationaal belang. Deze
ecologisch belangrijke natuurcomplexen maken deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN).

-

In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden, in het bijzonder gebieden met
heidevegetaties of –relicten, oud-boskernen, bron- en kwelgebieden, natuurlijk
meanderende beken en op waardevolle gradiënten, wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van het historisch aanwezige ‘wastine-landschap’. Dit landschap
kenmerkt zich door een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige
mozaïek van onder meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, droge tot
natte (schraal)graslanden, schrale pioniersvegetaties met graduele overgangen
tussen deze verschillende vegetaties.

-

De realisatie van grotere en meer natuurlijke, aaneengesloten, ongeperceleerde
eenheden natuur is afweegbaar in functie van de natuurkwaliteiten, het historisch
voorkomen van dergelijke ‘wastine-landchappen’ en de gaafheid en het historisch
belang van aanwezige perceels- en landschapsstructuren.

-

Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van
waardevolle kwel- en brongebieden en natuurlijk meanderende beken. Tevens
wordt gestreefd naar het behoud en de ecologische opwaardering van
waardevolle gradiëntsituaties tussen de bos- en natuurcomplexen op de hogere
gronden en de gave valleisystemen van onder meer de Rivierbeek,
Hertsbergebeek, Bornebeek en Wantebeek.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze
gebieden voor zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen).

Gebieden:
29.1.Aanwijsputten en omgeving, en delen van Lippensgoed-Bulskampveld (kaart 5)
29.2.Driekoningen – Bornebeekvallei (kaart 5)
29.3.Vagevuurbossen (kaart 6)
29.4.= 28.9.Gulke Putten – Predikherenbossen (kaart 6)
29.5.= 28.14.Vorte Bossen – Galathosbossen (kaart 6)
29.6.Parochieveldbos – Hooggoed (kaart 6)
29.7.= 28.16.Slangebossen – Meersbos Wantebeek (kaart 6)
29.8.Warande (kaart 5)
29.9.Doeveren - Merkemveld (aan weerszijden van E403) (kaart 5)
29.10.= 28.24.Kampveld – Rooiveld – Papevijvers (kaart 5)
29.11.Kraenepoel – Markettebossen (kaart 6)
29.12.= 28.10.Schuurlobos (kaart 6)
29.13.= 28.11.Vaanders (kaart 6)



Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw,
grasland- en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.

-

Rondom de boscomplexen van de veldgebieden is veelal sprake van de
kenmerkende, door dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische
ontginningstructuur, met een ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en
landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch waardevolle graslanden en kleine
landschapselementen voor.

-

Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Dreven, kleine landschapselementen en stapsteenbossen kunnen een belangrijke
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op landbouwkundig minder
interessante gronden is een kwantitatieve versterking van bos- en natuurwaarden
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mogelijk. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar behoud en herstel van
waardevolle ecologische en landschappelijke verbindingen.
-

Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

-

Een stevige grondgebonden landbouwstructuur vormt een belangrijke drager voor
het behoud van historische, (half-)open landbouwgebieden binnen een bosrijke
omgeving, zoals het Sint-Pietersveld.

Gebieden:
30.1.Landbouwgebied omgeving Kerkebeek tussen Loppem en Merkemveld (kaart 5)
30.2.Oostkamp noord – Joyeuze Pensée – Ter Lare (kaart 5)
30.3.Landbouwgebied omgeving Kampveld (kaart 5)
30.4.Landbouwgebied Sint-Hubertus – Kortekeer (Ruddervoorde oost) (kaart 5)
30.5.Omgeving Munkebossen (kaart 5)
30.6.Omgeving Blommeke (kaart 5)
30.7.Landbouwgebieden in Bulskampveld (omgeving Vijvers - Lindeveld – Bakensgoed Schuurlo – St.-Pietersveld – Kruisbergen (kaart 6)
30.8.Landbouwgebied omgeving Blekkersbos – Nieuwendam (kaart 6)
30.9.Landbouwgebied omgeving Bellembeek(vallei) – Spildoorn (kaart 6)



Ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied
-

Het historische Bulskampveld en de valleien van het rivierbeekstelsel en de
voormalige Zuidleie (kanaaldepressie), met aansluitende veldgebieden vormen
een samenhangend, zeer omvangrijk en landschappelijk gaaf complex van
veldgebieden met bijbehorende grote kwaliteiten en potenties. Een groot deel van
het gebied heeft ecologische kwaliteiten van internationaal belang.

-

Dit gebied, “Bulskampveld”, wordt in onderlinge samenhang behouden en verder
ontwikkeld als omvangrijk, hoogwaardig veldgebied met een mozaïek van
natuurkerngebieden, bossen, beekvalleien, cultuurhistorische elementen en een
verbrede, grondgebonden landbouw. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale
landschapsecologische verweving via behoud en herstel van het netwerk van
dreven, trage wegen en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen. Speciale
aandacht gaat uit naar het faciliteren en stimuleren van een verbrede landbouw
die optimaal kan inspelen op natuur- en landschapsbeheer en op de toeristischrecreatieve kwaliteiten en potenties.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt de uitbouw van een samenhangend toeristischrecreatief netwerk gericht op natuur- en landschapsgerichte recreatievormen.
Hierbij is aandacht voor het faciliteren van kleinschalige recreatieve elementen die
dit ondersteunen (kasteelkamperen, bezoekerscentra, hoevetoerisme,
ontwikkeling van een samenhangend wandel- en fietsnetwerk, ...).

-

De relatief grote rijkdom aan waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen
(hoeves, kastelen, historische gebouwen, …) wordt behouden en opgewaardeerd
met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een samenhangend toeristischrecreatief netwerk.

-

Het kleinschalige karakter en de historische structuur van landelijke
nederzettingen (Doomkerke, Kruiskerke, Maria-Aalter, Wildenburg, …) dient
behouden te blijven met bijzondere aandacht voor verkeersleefbaarheid en voor
gave relaties tussen de dorpskernen en omliggende gave landschappen.

-

Een verdere aantasting en versnippering van dit gebied door verspreide en
lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede landschappelijke
integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing.

-

Het is wenselijk ten aanzien van de infrastructuurbundel Gent-Brugge
(autosnelweg E40, spoorlijn Gent-Brugge, kanaal) actieve
ontsnipperingsmaatregelen te nemen, zodanig uit te voeren dat eventuele
negatieve gevolgen voor de samenhang zoveel mogelijk worden gecompenseerd
en om het versnipperende effect van de huidige infrastructuurbundel Gent-Brugge
te verminderen.
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Gebieden:
31.1.Bulskampveld (het historische veldgebied, bekken Rivierbeek en omgevende
veldgebieden tot aan E403, Munkebossen en kanaal)



Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met herstel van het natuurlijk
watersysteem
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

De valleien van de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Zuidleie, Bornebeek en
Wantebeek vormen gave aaneengesloten valleilandschappen met ecologische
kwaliteiten van veelal internationaal belang. Ze worden nog gekenmerkt door
natuurlijke overstromingen. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

De natuurlijke waterbergende en waterafvoerende functie, en de natuurwaarden
zijn bepalend voor de ordening van deze valleien. De beekvalleien worden
ecologisch en hydrologisch opgewaardeerd gericht op het behoud en herstel van
natte tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden , broekbossen,
moeras, …) met overgangen naar drogere valleiflanken. Valleigedeelten met
kasteelparken en gebieden met een nog gave percelering en hiermee
samenhangende perceelsrandbegroeiingen worden binnen hun historische
context behouden en versterkt. De grondgebonden landbouw, gericht op een
permanent graslandgebruik kan lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Een ecologische en hydrologische opwaardering kan worden gerealiseerd door
verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen (hermeandering,
herwaarderen winterbed, vertragen natuurlijke stroomsnelheid, structuurvariatie in
oevers en bedding, terugbrengen van natuurlijke dynamiek, …), verbetering van
de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …), het opheffen van
barrières, herstel en versterking van kleine landschapselementen en het behoud
en vrijwaren van van nature overstroombare gebieden. De valleien worden
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Lokaal en vooral in aansluiting op langsliggende bos- en natuurcomplexen kan
worden gestreefd naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met de
spontane ontwikkeling van diverse bostypes langs een vrij meanderende beek en
de ontwikkeling van beekdalvegetaties.

Gebieden:
32.1.Rivierbeek benedenloop (- Warandeputten) (kaart 5)
32.2.Rivierbeek – Waardammebeek (kaart 5)
32.3.Hertsbergebeek (kaart 5)
32.4.Poverbeek (kaart 5)
32.5.Ringbeek (kaart 5)
32.6.Blauwhuisbeek (kaart 5)
32.7.Bornebeek (kaart 5)
32.8.Leiemeersen (kaart 5)
32.9.Wantebeek (kaart 6)



Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen van
deze valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

In de vallei van de Poekebeek en de vallei van het Vaardeke zijn binnen een
overwegend landbouwgebruik nog graslanden en bosrelicten met ecologische
waarden en kleine landschapselementen aanwezig.

-

De afwisseling van landbouw en natuur-, en landschapselementen wordt
behouden, waarbij wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering en
landschappelijke herstel van deze elementen.

-

Er wordt gestreefd naar een verbetering van de structuurkwaliteiten van
waterlopen, verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen, het opheffen van
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barrières, herstel van kleine landschapselementen en het behoud en vrijwaren van
van nature overstroombare gebieden. De valleien worden gevrijwaard van verdere
bebouwing.
-

Binnen het netwerk van natuur- en landschapelementen is er ruimte voor behoud
en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende maatregelen
wordt het beheer van deze kleine elementen en een graslandbeheer bevorderd,
en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

Gebieden:
33.1.Vallei van de Zuidleie (kaarten 5 en 6)
33.2.Vallei van de Poekebeek (kaart 6)
33.3.Vallei van het Vaardeke (kaart 6)



Behoud en herstel van ecologisch waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap met
behoud van het overstroombaar karakter van laaggelegen gronden
-

De nevenfuncties van deze gebieden zijn landbouw en natuur. Deze gebieden
worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De Wulgenbroeken en de graslanden langs de benedenloop van de Kerkebeek
vormen een waardevol graslandcomplex waarin de grondgebonden landbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. De ecologische kwaliteit van deze
graslanden dient in stand gehouden en via stimulerende maatregelen versterkt.
Het open karakter dient bewaard te blijven.

-

Het overstroombaar karakter van laaggelegen graslanden dient behouden te
blijven. Deze gebieden worden maximaal gevrijwaard van nieuwe bebouwing.

Gebieden:
34.1.Wulgenbroeken (kaart 5)
34.2.Graslanden benedenloop Kerkebeek (kaart 5)



Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Rondom de boscomplexen ligt een aantal kleinere samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.

-

Deze aaneengesloten landbouwgebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden
van bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand
houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals
glastuinbouw en intensieve veeteelt, moeten worden vermeden.

-

Binnen het landbouwgebied, vooral aansluitend op historische boscomplexen,
komen lijnvormige houtige kleine landschapselementen voor (dreven, houtkanten,
hagen, knotbomen, beken, sloten, ...) die relicten vormen van het traditionele
landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen
het versterken van een netwerk van kleine bos- en landschapselementen.

-

Aansluitend op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het
landbouwgebied verspreid kleinere beken en sloten voor waar een goede
waterkwaliteit van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Hierdoor kan een
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt
tot de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur. Hierbij gaat
bijzondere aandacht uit naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de
grote bos- en valleicomplexen.

Gebieden:
35.1.Landbouwgebieden van Oostkamp west – Loppem (kaart 5)
35.2.Landbouwgebieden Ruddervoorde zuid – Baliebrugge (kaart 5)
35.3.Landbouwgebieden Ruddervoorde oost (kaart 5)
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35.4.Landbouwgebied Hertsberge noord (kaart 5)
35.5.Landbouwgebied tussen Erkegem en Gevaarts (kaart 5)
35.6.Landbouwgebied ten zuidwesten van Aalter (kaart 6)
35.7.Landbouwgebied Hansbeke zuid-Nevele - Landegem (kaart 6)



Minder samenhangende landbouwgebieden met grondgebonden landbouw als drager van de open
ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Aangrenzend aan en tussen de grote boscomplexen worden de hier gelegen
landbouwgebieden als open-ruimtekamers erkend en gevrijwaard voor de
grondgebonden landbouw.

-

Deze landbouwgebieden worden gekenmerkt door een meer kleinschalig karakter
door de verweving met lijnvormige houtige kleine landschapselementen (dreven,
houtkanten, hagen, knotbomen, ...) of door het voorkomen van verspreide
bebouwing en lintbebouwing.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap. Een verdere aantasting en
versnippering van deze agrarische gebieden door verspreide bebouwing en
lintbebouwing wordt vermeden. Er is aandacht voor een goede landschappelijke
integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing.

-

Nieuwe inplantingen van niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals
glastuinbouw en intensieve veeteelt moeten worden vermeden.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken
van een netwerk van kleine bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt
tot de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur. Hierbij gaat
bijzondere aandacht uit naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de
grote boscomplexen.

Gebieden:
36.1.Landbouwgebied ten zuiden van Baasveld – Merkemveld (kaart 5)
36.2.Landbouwgebied van Ruddervoorde west (kaart 5)
36.3.Landbouwgebied ten zuiden van Ruddervoorde (kaart 5)
36.4.Landbouwgebied bij Waardamme (kaart 5)
36.5.Landbouwgebied Erkegem tussen Rivierbeek en Bornebeek (kaart 5)
36.6.Landbouwgebied ten zuiden van Gevaarts (kaart 5)
36.7.Landbouwgebied tussen Blauwhuisbos en Wildenburg (kaart 5)
36.8.Landbouwgebied omgeving Nieuwendam (kaart 6)
36.9.Landbouwgebied ten westen van Aalter (kaart 6)
36.10.Landbouwgebied Sterrewijk (kaart 6)
36.11.Landbouwgebied ten westen van Kruiskerke (kaart 6)
36.12.Landbouwgebied omgeving Aalter – Bellem (kaart 6)
36.13.Landbouwgebied ten oosten van Bellem (kaart 6)
36.14.Landbouwgebied Hansbeke (kaart 6)
36.15.Landbouwgebied omgeving Eiland (kaart 6)



Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van samenhangende veldgebieden en
gave beekvalleien
-

De identiteit van de grote veldgebieden en gave beekvalleien wordt behouden en
waar mogelijk versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de
aaneengesloten historische bos- en parkgebieden, geometrische ontginnings- en
drevenstructuur, de trage wegen, de identiteit en samenhang met de omgeving
van de rijk aanwezige parken, de landschappelijk gave beekvalleien, diverse
cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen, gebouwen en hoeves en gebieden
met een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met
omliggende akkers en graslanden op de hogere gronden, en graslanden en
beekbegeleidende bossen en historische percelering in de valleien en depressies,
draagt bij aan de landschappelijke identiteit.
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-

Een verdere toename van storende lint- en verspreide bebouwing dient vermeden.
Rondom de bosgebieden vormt behoud en ontwikkeling van de grondgebonden
landbouw het uitgangspunt, binnen de bosgebieden het behoud en de versterking
van het landschapsecologische raamwerk.

Gebieden:
37.1.=28.10. en omgeving: Loppem kasteelpark en omgeving (kaart 5)
37.2.Wulgenbroeken – Schoonhove (kaart 5)
37.3.Kastelengebied Oostkamp (kaart 5)
37.4.Leiemeersen (kaart 5)
37.5.Munkebossen (kaart 5)
37.6.Bulskampveld - Sint-Pietersveld (kaart 6)
37.7.Kraenepoel en Markettebossen – Kasteeldomeinen Mariahove en Waggebrug (=28.29.)
(kaart 6)
37.8.Vallei van de Poekebeek – Kasteeldomein van Poeke (= 28.33.) (kaart 6)



Landschappelijke opwaardering van beekvalleien en kanalen en versterken van de verbindende
ecologische functie
-

De op de cuesta’s ontspringende beken zijn belangrijke landschappelijke dragers
die zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van het landschap. De
herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk hersteld.
Hierbij is bijzondere aandacht voor het realiseren van een goede waterkwaliteit in
de bovenlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek. Veel beken zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.

-

De ecologisch waardevolle bermen en aanpalende gronden van het kanaal
Brugge-Gent dienen hun functie als landschappelijke drager, habitat en
ecologische verbinding te behouden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie van
beekvalleien kan worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten
en waterkwaliteit van de waterlopen, het opheffen van barrières, de aanplant van
beekbegeleidende begroeiing en het vrijwaren van bebouwing in beekvalleien.
Door toepassing van deze maatregelen wordt tevens een bijdrage geleverd aan
de doelstellingen vanuit het integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte
voor lokale waterberging, …).

-

Het kanaal Gent–Brugge en het Schipdonkkanaal hebben eveneens belangrijke
kwaliteiten als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze
functie te ondersteunen, dit in evenwicht met de functie als habitat voor
waardevolle flora en fauna en de natuurverbindingsfunctie. De landschappelijke,
ecologische en recreatieve kwaliteiten van het kanaal vormen belangrijke
randvoorwaarden bij een eventuele verdere economische ontwikkeling van het
kanaal. Landschappelijke en ecologische opwaardering en versterking van de
habitatfunctie en verbindende functie is mogelijk door een aangepaste inrichting
en beheer van de kanaalbermen en -oevers.
Diverse vormen van recreatief medegebruik komen voor langsheen het kanaal
Gent-Brugge, met de Kijkuit als recreatief knooppunt. De kanaaleilanden en de
restgebieden te Gevaerts en Sint-Joris hebben ontwikkelingsmogelijkheden naar
natuur en zachte recreatie.
Via stimulerende maatregelen wordt gestreefd naar herstel van kleine natuur- en
landschapselementen in het direct aangrenzende landbouwgebied, en dat zowel
in de natte als in de droge sfeer. Hierdoor kan een landschapsecologische
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt tot de regionale identiteit,
en de recreatieve belevingswaarde verhoogt.

-

Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
38.1.Kanaal Gent – Brugge (kaarten 5 en 6)
38.2.Schipdonkanaal (kaart 6)
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38.3.Kerkebeek/Rollewegbeek (kaart 5)
38.4.Zuidervaartje/Lijsterbeek (omgeving ten Briele) (kaart 5)
38.5.Velddambeek (kaart 5)
38.6.Grote Beek (kaart 5)
38.7.Pover-Leugaertsbeek (kaart 5)
38.8.Spei-Veldbeek (kaart 5)
38.9.Ringbeek (kaart 5)
38.10.Zouterbeek (kaart 6)
38.11. Oude kanaalarm (kaart 6)
38.12.Brielbeek (kaart 6)
38.13.Oostmolenbeek (kaart 6)
38.14.Keutelbeek (kaart 6)
38.15.Bellembeek (kaart 6)



Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen
-

Waardevolle open-ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open-ruimtegordel rondom Brugge en
een functie hebben als verbinding tussen de grote aaneengesloten
buitengebieden van de polders en het Meetjesland, alsmede open ruimte
verbindingen die essentieel zijn voor de landschapsecologische samenhang
tussen grote veldcomplexen, worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining.

-

Voor deze open-ruimteverbindingen vormt het behoud van het grondgebonden
landbouwgebruik een belangrijke voorwaarde voor het open houden van het
landschap. Hierdoor kan tevens een bijdrage worden geleverd aan het behoud
van waardevolle landschapsecologische relaties tussen de grote boscomplexen.

Gebieden:
39.1.Open-ruimteverbinding tussen Brugge en Oostkamp (kaart 5)
39.2.Open-ruimteverbinding tussen Loppem en Zedelgem, Loppem en Oostkamp (kaart 5)



Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar de ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

Gebieden:
40.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge (kaart 5)

4.4

Deelruimte 4. Noordelijk Houtland

Situering
De deelruimte Noordelijk Houtland omvat het omvangrijke veldgebied van het Drongengoed met omliggende
samenhangende landbouwgebieden. In het zuiden vormt het kanaal Gent-Brugge de grens, in het oosten het
Afleidingskanaal van de Leie, in het noorden de dekzandrug van Maldegem en in het westen Brugge.

Visie
Binnen deze deelruimte bevinden zich grote aaneengesloten landbouwgebieden en bos- en heidecomplexen
(Drongengoedbos, Kallekesbos, Schobbejakshoogte) met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van
internationaal belang. Het ruimtelijk beleid is erop gericht deze te versterken alsook het mozaïeklandschap met
omgevende dreven, dreefrestanten, geometrische ontginningsstructuur met een ruimtelijke mozaïek van kleinere
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bossen en landbouwgronden. Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de belangrijke beekvalleien en
waardevolle graslanden te behouden en te versterken.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Houtland wordt weergegeven door middel van
een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK HOUTLAND – WESTELIJK DEEL.
KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK HOUTLAND – OOSTELIJK DEEL.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Houtland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.

-

De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

De omvang van de niet-grondgebonden landbouwsectoren blijft beperkt.
Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en
intensieve veeteelt, op goede locaties, behouden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvesting van niet-grondgebonden landbouw
dient vermeden.

-

Binnen het landbouwgebied komen vooral in een brede zone ten noorden van het
kanaal Gent-Brugge kleine bosjes, natte graslanden, waterlopen, poelen en
lijnvormige houtige kleine landschapselementen voor (dreven, houtkanten, hagen,
knotbomen, ...), die relicten vormen van het traditionele landschap. Er wordt
gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een
netwerk van kleine bos- en landschapselementen. Hierdoor kan een
landschapsecologische basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt
aan de regionale identiteit en dienst doet als ecologische infrastructuur.

Gebieden:
41.1.Landbouwgebied bij Moerbrugge (kaart 7)
41.2.Groot samenhangend landbouwgebied van Oedelem – Maldegem – Aalter brug (kaart
7)
41.3.Samenhangend landbouwgebied Aalter-Brug – Zomergem (kaart 8)
41.4.Landbouwgebied tussen Oostwinkel en Adegem (kaart 8)



Minder samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open
ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

De landbouwgebieden rondom een aantal kernen en bebouwingsconcentraties
worden gekenmerkt door een versnippering door verspreide en lintbebouwing.
Waar deze landbouwgebieden aansluiten op historische veldgebieden komen
dreven, dreefrestanten en kleine bos- en landschapselementen voor.

-

Deze landbouwgronden worden gevrijwaard voor de landbouw, waarbij een sterke
grondgebonden landbouwstructuur een garantie vormt voor het open houden van
het landschap. De aanwezige kleine bos- en landschapselementen worden
behouden.
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-

Een verdere aantasting en versnippering van deze gebieden door verspreide
bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede
landschappelijke integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing.

-

Landschappelijk waardevolle overgangen (omgeving boscomplexen,
cuestahellingen, …) en de samenhang met de aansluitende grote,
aaneengesloten landbouwgebieden dient behouden te blijven.

Gebieden:
42.1.Landbouwgebied ten westen van Maldegem (kaart 7)
42.2.Landbouwgebied ter hoogte van de Spanjaardshoek(kaart 8)
42.3.Landbouwgebied omgeving Kleit (kaart 7)
42.4.Landbouwgebied Knesselare west (kaart 7)
42.5. Landbouwgebied Knesselare oost (kaart 8)
42.6.Landbouwgebied ter hoogte van Ronsele en Rijvers (kaart 8)
42.7.Landbouwgebied Klein Burkel (kaart 7)
42.8.Landbouwgebied Oostveld (kaart 7)
42.9.Landbouwgebied ten zuidoosten van Ursel (kaart 8)



Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw,
grasland- en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.

-

Rondom de historische bossen van de cuesta van Oedelem-Zomergem, de
bosgebieden van Ryckevelde en Maleveld is sprake van de kenmerkende, door
dreven of dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningstructuur, met een
ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen
ecologisch waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor. Het
Beverhoutsveld wordt gekenmerkt door landbouwgronden met een raamwerk van
dreven, kleine landschapselementen (zoals poelen en knotbomen) en waterlopen
met verspreide bosjes en natte graslanden.

-

In de (natte) noordelijke en westelijke delen van het gebied 43.2 Doolhof is natuur
de hoofdfunctie. In het oostelijke deel is er ruimte voor bosuitbreiding (pijl kaart 7).

-

Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering
en landschappelijk herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en
natuurgebieden. Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder
interessante gronden is een versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk.
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het behoud en ecologisch en
landschappelijk herstel van de meest waardevolle percelen en verbindingen.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw en zijn er
ontwikkelingsperspectieven voor de aanwezige glastuinbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

Gebieden:
43.1.Omgeving Loweiden - Ten Torre- Egypte (kaart 7)
43.2.Doolhof (kaart 7)
43.3.Oedelemberg en omgeving Bergbeek zuid (kaart 7)
43.4.Beverhoutsveld (oost) (kaart 7)
43.5.Omgeving Klein Burkel en Biestwatergang (kaart 7)
43.6.Groot Burkel (kaart 7)
43.7.Verbinding Burkel-Drongengoed (kaart 7)
43.8.Omgeving Buisputten kasteel Prinseveld (kaart 8)
43.9.Omgeving Wagemakersbeek te Ursel (kaart 8)
43.10.Steenberg (kaart 8)
43.11.Rijvers/Bauwerwaan (kaart 8)
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43.12.Schipdonk (kaart 8)
43.13.Omgeving Maleveld (kaart 7)



Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is park of bos.

-

De historische bossen van de cuesta van Oedelem-Zomergem en de bosgebieden
van Ryckevelde en Maleveld worden behouden en versterkt binnen het
landschappelijke kader van de veldgebieden. Waardevolle te behouden elementen
hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de identiteit en
samenhang met de omgeving van de rijk aanwezige parken (vooral in de groene
gordel rondom Brugge) en gebieden met een netwerk van kleine
landschapselementen.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding via be- en verbossing sluit zoveel mogelijk aan
op bestaande bossen en is gericht op het herstel van historische bosstructuren.
Bebossing gebeurt in eerste instantie op landbouwkundig minder interessante
gronden, heeft een ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke
landschappelijke waarden.

-

Zoekzones voor bosuitbreiding zijn gelegen in een versterking van de bosstructuur
van het Drongengoed en de omliggende bossen (Kallekesbos, Koningsbos,
Kapellebos, Keigatbos, …) en van de bosgebieden Ryckevelde en Maleveld. De
onderlinge relatie tussen het boscomplex Drongengoed en de omliggende bossen
wordt vooral versterkt door behoud en versterking van bosverbindingen via kleine
landschapselementen, dreven en stapsteenbossen in de tussenliggende
agrarische gebieden.

-

Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende
vegetaties.

-

De bosgebieden Ryckevelde en Maleveld behoren tot de randstedelijke groene
gordel rond Brugge en hebben een belangrijke recreatieve functie. Ook het
Drongengoed vervult een belangrijke recreatieve functie voor natuur- en
landschapsgerichte recreatie.

-

Binnen een aantal bosgebieden liggen waardevolle en structuurbepalende
kasteeldomeinen en parken. De samenhang hiervan met de omgeving wordt
behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen worden als volwaardige
entiteit behouden.

-

Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de
open ruimte.

Gebieden:
44.1.Maleveldbos (kaart 7)
44.2.Male - Abdij van Male (kaart 7)
44.3.Ryckevelde – kasteelparken Ryckevelde en omgeving (kaart 7)
44.4.Bos ter hoogte van Kasteel Wapenaar (kaart 7)
44.5.Koningsbos (kaart 7)
44.6.Burkel-Kallekesbos (kaart 7)
44.7.Kapellebos (kaart 7)
44.8.Drongengoedcomplex (kaart 8)
44.9.Keigatbos (kaart 8)
44.10.Koningsbos (kaart 8)
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Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Het Drongengoedbos, het Kallekesbos en de Schobbejakshoogte zijn bos- en
heidecomplexen met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van internationaal
belang. Zij maken deel uit van de Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden, in het bijzonder gebieden met
heidevegetaties of –relicten, oude boskernen, bron- en kwelgebieden, natuurlijk
meanderende beken en op waardevolle gradiënten, wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van het historisch aanwezige ‘wastine-landschap’. Dit landschap
kenmerkt zich door een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige
mozaïek van onder meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties,
(schraal)graslanden, schrale pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen
deze verschillende vegetaties.

-

De realisatie van grotere en meer natuurlijke, aaneengesloten, ongeperceleerde
eenheden natuur is afweegbaar in functie van de natuurkwaliteiten, het historisch
voorkomen van dergelijke ‘wastine-landchappen’ en de gaafheid en het historisch
belang van aanwezige perceels- en landschapsstructuren.

-

Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van
waardevolle kwel- en brongebieden, natuurlijk meanderende beken en
waardevolle gradiëntsituaties (overgangen dekzandrug, cuestahellingen, …).

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.

Gebieden:
45.1.Ryckevelde – Schobbejakshoogte (kaart 7)
45.2.= 44.8. Drongengoedbos(complex) (kaart 8)
45.3.= 44.6. Burkel-Kallekesbos (kaart 7)



Behoud en versterking van randstedelijke groengebieden
-

Rondom Brugge worden de hier aanwezige bos- en parkstructuren van het
Male(veld)bos, met de abdij van Male, en Ryckevelde uitgebouwd als
randstedelijke groengebieden. Hierbij is aandacht voor het versterken van de
recreatieve toegankelijkheid en ontsluiting waarbij rekening wordt gehouden met
de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde van deze
gebieden.

-

Om de recreatieve druk op bestaande bos- en natuurgebieden (in het bijzonder
Ryckevelde - Schobbejakshoogte) te verlichten, om te voorzien in de behoefte aan
randstedelijk groen en om zorg te dragen voor een duurzame invulling aan
onderlinge open-ruimte verbindingen, is uitbreiding van de bestaande structuren
van deze groengebieden wenselijk. Deze uitbreidingen kunnen tevens een
meerwaarde betekenen voor de natuur in de vorm van uitbreiding of buffering van
bestaande natuurgebieden en de realisatie van onderlinge verbindingen.

-

De identiteit en onthaalfunctie van kleinschalige groene toeristisch-recreatieve
trekpleisters worden versterkt met aandacht voor een goede ontsluiting en
rekening houdend met de aanwezige omgevingskwaliteiten. Deze trekpleisters
kunnen als knooppunt fungeren binnen een samenhangend recreatief netwerk.

Gebieden:
46.1.= 44.1. Maleveldbos (kaart 7)
46.2.= 44.2. Abdij Van Male (kaart 7)
46.3.= 44.3. Ryckevelde (kaart 7)
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Ontwikkeling van een samenhangend, hoogwaardig veldgebied
-

Het Drongengoed met omliggende boscomplexen en hiermee verweven
tussenliggende landbouwgebieden vormt een samenhangend, omvangrijk en
landschappelijk gaaf complex van veldgebieden met bijbehorende grote
kwaliteiten en potenties.

-

Het Drongengoed en de hiermee samenhangende bos- en landbouwgebieden
worden in onderlinge samenhang behouden en verder ontwikkeld als omvangrijk,
hoogwaardig veldgebied met een mozaïek van natuurkerngebieden, bossen,
cultuurhistorische elementen en een verbrede, grondgebonden landbouw. Hierbij
wordt gestreefd naar een optimale landschapsecologische verweving via behoud
en herstel van het netwerk van dreven, trage wegen en kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het faciliteren en
stimuleren van een verbrede landbouw die optimaal kan inspelen op natuur- en
landschapsbeheer en op de toeristisch-recreatieve kwaliteiten en potenties.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt de uitbouw van een samenhangend toeristischrecreatief netwerk gericht op natuur- en landschapsgerichte recreatievormen.
Hierbij is aandacht voor het faciliteren van kleinschalige recreatieve elementen die
dit ondersteunen (kleinschalige horeca, bezoekerscentra, hoevetoerisme,
ontwikkeling van een samenhangend wandel- en fietsnetwerk, ...).

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opwaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een samenhangend
toeristisch-recreatief netwerk.

-

Een verdere aantasting en versnippering van dit gebied door verspreide
bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede
landschappelijke integratie van aanwezige ‘storende’ bebouwing.

-

Actieve ontsnipperingsmaatregelen t.a.v. de N44 zijn wenselijk om de samenhang
tussen Burkel en Drongengoed mogelijk te maken.

Gebieden:
47.1.Drongengoed en omgeving (het historische veldgebied)



Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met herstel van het natuurlijk
watersysteem
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Deze smalle beekvalleien worden ecologisch en hydrologisch opgewaardeerd
gericht op het behoud en herstel van natte tot vochtige halfnatuurlijke graslanden
met overgangen naar drogere valleiflanken. Deze samenhangende
natuurcomplexen worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

De natuurlijke waterbergende en waterafvoerende functie, en de natuurwaarden
zijn bepalend voor de ordening van deze valleien. Een ecologische en
hydrologische opwaardering kan worden gerealiseerd door verbetering van de
structuurkwaliteiten van waterlopen (hermeandering, herwaarderen winterbed,
vertragen stroomsnelheid, structuurvariatie in oevers en bedding, terugbrengen
van natuurlijke dynamiek …), verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen
(buffering tegen vervuiling, …), het opheffen van barrières, herstel en versterking
van kleine landschapselementen en het behoud en vrijwaren van van nature
overstroombare gebieden. De valleien worden gevrijwaard van verdere
bebouwing.

-

Een aantal beken van het bekenstelsel dat ontspringt op de cuesta van Oedelem –
Zomergem, heeft vooral in de bovenlopen hoge ecologische kwaliteiten van veelal
internationaal belang. De vallei van de Bergbeek sluit aan op het Meersengebied
bij Brugge en wordt nog gekenmerkt door natuurlijke overstromingen.

-

In langsliggende bos- en natuurcomplexen (Kallekesbos, Drongengoed) kan
worden gestreefd naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met de
spontane ontwikkeling van diverse bostypes langs een vrij meanderende beek.

Gebieden:
48.1.Bergbeek (kaart 7)
48.2.Biestwatergang overgang Splenterbeek (kaart 7)
48.3.Splenterbeek (kaarten 7 & 8)
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48.4.Driesbeek (kaart 8)
48.5.Woestijnebeek (kaart 8)



Behoud en versterken van ecologisch zeer waardevolle graslanden als natuurkern met behoud van
het overstroombaar karakter
-

De hoofdfunctie van dit gebied is natuur.

-

De natte permanente graslanden van de Assebroekse meersengebieden met hun
waterbergingsfunctie, slotennetwerk, kwelgebieden, historisch waardevolle,
kleinschalige percelering en gave perceelrandbegroeiingen bezitten belangrijke
eco-hydrologische en landschappelijke kwaliteiten die maximaal in stand
gehouden en versterkt dienen te worden. Delen van deze graslanden maken deel
uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een vochtig en nat, open
graslandgebied in een raamwerk van sloten en kleine bos- en
landschapselementen, waar de grondgebonden landbouw lokaal een
ondersteunde rol kan vervullen in het beheer. Door onder meer een meer
natuurgericht waterbeheer wordt een versterking van de ecologische kwaliteit
nagestreefd. Bij het uitwerken van de zacht-recreatieve ontsluiting van het gebied
wordt rekening gehouden met voor weidevogels waardevolle gebieden.

-

Het overstroombaar karakter van laaggelegen graslanden dient behouden te
blijven. Het overstroombaar en open karakter van het gebied wordt gewaarborgd.
Belangrijke waterlopen worden ecologisch opgewaardeerd.

-

Bijzondere aandacht gaat uit naar het behoud van de landschapsecologische
relaties en samenhang met omliggende hoger gelegen gebieden
(Beverhoutsveld).

Gebieden:
49.1.Assebroekse meersengebieden (kaart 7)



Behoud en versterken van ecologisch waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap
-

De nevenfuncties van dit gebied is landbouw en natuur. Dit gebied wordt
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied, met een belangrijke functie van
zachte recreatie.

-

De Gemene weide(beek) heeft relatief waardevolle graslandcomplexen waarin de
grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt. De
ecologische kwaliteit van deze graslanden dient in stand gehouden en via
stimulerende maatregelen versterkt te worden. Het open karakter dient bewaard te
blijven.

Gebieden:
50.1.Gemene weide(beek) (kaart 7)



Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden
-

De identiteit van de veldgebieden van het Drongengoed, Beverhoutsveld en
Maleveld - Ryckevelde wordt behouden en waar mogelijk versterkt door herstel,
beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in onderlinge
samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische bos- en
parkgebieden, de geometrische ontginnings- en drevenstructuur, de trage wegen,
de landschappelijk gave beekvalleien, cultuurhistorisch waardevolle hoeves,
gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en landschappelijk
waardevolle gradiënten en overgangen gekoppeld aan structuurbepalende
reliëfelementen (dekzandrug, cuestahellingen, …).

-

De Assebroekse meersengebieden worden behouden als historisch
graslandgebied in een raamwerk van historische perceelstructuren, sloten en
kleine bos- en landschapselementen met bijzondere aandacht voor het behoud
van landschap herkenbare overgangen naar omliggende hogere gronden
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(Beverhoutsveld, Ryckevelde).
-

Een verdere toename van storende lint- en verspreide bebouwing dient vermeden.
Rondom de bosgebieden en in het meersengebied vormt behoud en ontwikkeling
van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de versterking van het
landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt.

Gebieden:
51.1.Maleveld/abdij van Male – Ryckevelde (kaart 7)
51.2.Bergskes – Assebroekse meersengebieden – Beverhoutsveld (kaart 7)
51.3.Kallekesbos – Drongengoedbos – Keigatbos (kaarten 7 en 8)



Behoud en versterken van markante cuestaranden en dekzandrug
-

De markante cuestaranden van de cuesta van Oedelem-Zomergem en de
dekzandrug tussen Brugge en Maldegem worden als herkenbare, structurerende
reliëfcomponenten in het landschap behouden.

-

Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en behoud en
herstel via stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en
kleine bos- en landschapselementen (gericht op het versterken van de onderlinge
connectiviteit) is wenselijk.

-

In voor natuur waardevolle gebieden worden ecologische processen en gradiënten
die gekoppeld zijn aan deze reliëfcomponenten, behouden en versterkt.

Gebieden:
52.1.Oedelemberg (kaart 7)
52.2.Cuesta van Oedelem – Zomergem te Ursel (kaart 8)
52.3.Cuesta van Oedelem – Zomergem te Zomergem (kaart 8)
52.4.Oostelijke helling cuesta van Oedelem – Zomergem (kaart 8)
52.5.Dekzandrug tussen Brugge en Maldegem (kaart 7)



Landschappelijke opwaardering van beekvalleien (en kanalen) en versterken van de verbindende
ecologische functie
-

De op de cuesta ontspringende beken zijn belangrijke landschappelijke dragers
die zorgen voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van het landschap. De
herkenbaarheid van deze beken wordt behouden en waar mogelijk hersteld. Door
de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante
landschapsstructuren.

-

Veel beken, kanalen en voormalige spoorwegbeddingen zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

Landschappelijke opwaardering en versterking van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, ...),
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte
voor lokale waterberging, …).

-

Vooral de kanalen en voormalige spoorwegbeddingen hebben tevens een functie
of potentie als recreatieve verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze
functie te ondersteunen, dit in evenwicht met de eventuele natuurverbindende
functie.

-

Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
53.1.Abdijenroute (spoorwegzate Steenbrugge – Eeklo) (kaart 7)
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53.2.Sint-Trudoledeke – Meersbeek – Dorpsbeek (kaart 7)
53.3.Kanaal van Schipdonk (kaart 8)
53.4.Ede (kaarten 7 & 8)
53.5.Diepenbeek (kaart 8)
53.6.Driesbeek (kaart 8)
53.7.Vijverbeek (kaart 7)
53.8.Slabbaertsbeek (kaarten 7 en 8)
53.9.= 48.3. Splenterbeek (kaart 7)
53.10.= 48.2. Biestwatergang (kaart 7)
53.11.Wittemoerswatergang (kaart 7)
53.12.Wagemakersbeek (kaart 8)



Behoud van waardevolle open-ruimte verbindingen
-

Waardevolle open-ruimteverbindingen doorheen de verstedelijkte dekzandrug, die
essentieel zijn voor aaneengeslotenheid van randstedelijke open-ruimte gordel
rondom Brugge en een functie hebben als verbinding tussen de Veldgebieden en
het Meetjesland, worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining.

-

Waardevolle open ruimte verbindingen in de groengordel rondom Brugge kunnen
worden versterkt door een versterking van de aanwezige bosstructuur. Voor de
overige verbindingen vormt het behoud van het grondgebonden landbouwgebruik
en aanwezige bosstructuur een belangrijke voorwaarde voor het open houden van
het landschap.

Gebieden:
54.1.Open-ruimteverbinding tussen Sint-Kruis en Sijsele en verder rond Brugge tussen
Steenbrugge en Moerbrugge (kaart 7)
54.2.Open-ruimteverbinding ten westen van Donk (kaart 7)
54.3.Open-ruimteverbinding tussen Donk en Maldegem (kaart 7)



Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. De
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

Gebieden:
55.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge (kaart 7)

4.5

Deelruimte 5. Noordelijk zandig Meetjesland

Situering
De deelruimte omvat de aaneengesloten landbouwgebieden gelegen tussen de dekzandrug van Maldegem in het
zuiden en de Nederlandse grens en Zeeuws-Vlaamse polders in het noorden. In het westen vormen de
kustpolders de grens, in het oosten het Havengebied van Gent.

Visie
Dit groot aaneengesloten landbouwgebied, dat ten noorden van het Leopoldskanaal wordt gekenmerkt door
dijken en kreken, wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouwsector. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de
typische ontginningsstructuren (blok- en repelpercelering), het netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiingen
en kleine landschapselementen te behouden en te versterken.
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Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk zandig Meetjesland wordt weergegeven door
middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 9 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – WESTELIJK DEEL.
KAART 10 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – OOSTELIJK DEEL.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk zandig Meetjesland is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Kenmerkend voor Noordelijk Zandig Meetjesland zijn de aaneengesloten,
samenhangende landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard wordt.

-

De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing, bestaande landbouwbedrijven behouden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in
stand houden van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

De omvang van de niet-grondgebonden landbouwsectoren blijft beperkt.
Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en
intensieve veeteelt op goede locaties, behouden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van niet-grondgebonden landbouw
dient vermeden te worden. Aansluitend op de kernen op de dekzandrug kunnen
op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling
(nieuwvestiging) van de niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht.

-

Het behoud en versterken van landelijke en agrarische identiteit en functionaliteit
van het gebied vormt binnen de aanwezige landschapsecologische kaders het
belangrijkste uitgangspunt voor deze gebieden.

-

Binnen het landbouwgebied vormen de typische ontginningsstructuren (blok- en
repelpercelering in vooral het gebied tussen Kaprijke, Eeklo en Sint-Laureins) en
het netwerk van sloten en perceelsrandbegroeiingen relicten van het traditionele
landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen
versterken deze typische structuren en hieraan gekoppelde kleine
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst
kan doen als ecologische infrastructuur.

-

Het landbouwgebied ten noorden van het Leopoldskanaal wordt gekenmerkt door
de dijken en kreken. Deze dijken, kreken en waterlopen vervullen een belangrijke
landschapsecologische functie als verbinding en habitat in dit krekengebied. Door
de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante
landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de migratie van planten en
dieren, maar ook als habitat. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de
realisatie van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze dijken
en waterlopen die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. Via een
extensief beheer wordt gestreefd naar het versterken van het netwerk van
waterlopen, kreken en dijken.

Gebieden:
56.1.Samenhangend landbouwgebied van Sijsele – Moerkerke – Maldegem – Sint-Laureins
(kaart 9)
56.2.Samenhangend landbouwgebied Kaprijke – Bassevelde – Assenede (kaart 10)
56.3.Samenhangend landbouwgebied Eeklo – Lembeke - Ertvelde (kaart 10)
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Minder samenhangend landbouwgebied met ruimte voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Aangrenzend op de dekzandrug Maldegem-Stekene liggen tussen Brugge en
Ertvelde aan aantal kleinere landbouwgebieden, veelal versnipperd of ingeklemd
door bebouwing.

-

Behoud van een sterke grondgebonden landbouwstructuur vormt hier een garantie
voor het open houden van het landschap. In aangetaste agrarische gebieden
kunnen op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling
(nieuwvestiging) van de niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht.

Gebieden:
57.1.Landbouwgebied ten zuiden van Damme Golf (omgeving Noordmeers) (kaart 9)
57.2.Landbouwgebied ten noorden van Maldegem, omgeving ‘Butswerve’ (kaart 9)
57.3.Brezende, omgeving Donk (kaart 9)
57.4.Landbouwgebied ten noorden van Adegem en ten zuiden van Broekelken (kaart 9)
57.5.Landbouwgebied ten westen van Zelzate, ten noorden van N49 (kaart 10)
57.6.Landbouwgebied ter hoogte van Callemansputte (kaart 10)



Behoud en versterking van kleinere bos- en parkgebieden met ruimte voor grondgebonden
landbouw, grasland- en bosontwikkeling
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. Delen van deze gebieden
kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De verspreid liggende kleinere bossen en parken van het Noordelijk Zandig
Meetjesland worden maximaal behouden.

-

De kleinere bosgebieden op de dekzandrug tussen Brugge en Maldegem zijn
gelegen binnen een half-open mozaïeklandschap met een afwisseling van kleinere
bossen en kasteelparken, landbouwgebied, dreven en kleine
landschapselementen binnen een historische, geometrische ontginningsstructuur.
Deze afwisseling van landbouw en kleine bossen, parken en
landschapselementen wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de
ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-,
natuur- en landschapselementen.

-

Voor een beperkt aantal bosgebiedjes (Sint-Jansbossen, Paddepoelebos) wordt
gestreefd naar een ecologische opwaardering en beperkte versterking van de
bosstructuur. Hierbij wordt maximaal aangesloten bij historische en
landschappelijke structuren en aanwezige boselementen, waarbij de structuur van
de omliggende samenhangende landbouwgebieden behouden blijft.

Gebieden:
58.1.Sint-Jansbossen en omgeving (kaart 9)
58.2.Paddepoelebos (kaart 9)
58.3.Kasteel van Rezinge en omgeving (kaart 9)
58.4.Sint-Jansbos (kaart 10)
58.5.Bos ter hoogte van ‘Velden’ (kaart 10)
58.6.Bos ter hoogte van ‘Waai’ (kaart 10)
58.7.Bos ter hoogte van Pompgemaal (kaart 10)
58.8.Kasteelpark Aveschoot (kaart 10)
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Stimuleren van een extensiever grondgebruik in en rond kreken en (weide)vogelcomplexen en/of
realisatie van een structuurrijker landschap
-

Dit gebied wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies in dit gebied.

-

Het krekengebied van de Maldegemse polder bestaat uit aaneengesloten
landbouwgebieden met een waardevol netwerk aan waterlopen, dijken, kreken en
graslanden waarin de grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en
gevrijwaard wordt.

-

Het netwerk aan waterlopen, dijken, kreken en zilte graslanden wordt maximaal
behouden, waarbij een extensiever grondgebruik en de realisatie van een
structuurrijker landschap (kleine landschapselementen, opgaande beplanting,
graslandvegetaties gekoppeld aan kreken, dijken, waterlopen, bermen en
laaggelegen graslanden) gestimuleerd wordt. Hierdoor wordt een bijdrage
geleverd aan het bufferen en onderling verbinden van waardevolle kreken en
graslanden en het vrijwaren van belangrijke vogelgebieden.

Extensief grondgebruik

Gebieden:
59.1.Maldegemse en Waterpolder (kaart 9)

Netwerk van dijken



Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw,
grasland- en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.

-

Rondom park- en bosgebieden is sprake van de kenmerkende, door dreven of
dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningsstructuur, met een ruimtelijke
mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch
waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor.

-

Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Een beperkte kwantitatieve versterking van bos- en
natuurwaarden is mogelijk.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

Gebieden:
60.1 Omgeving kasteel Rezinge (kaart 9)
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Behoud en versterken van dekzandrug
-

De dekzandrug tussen Sijsele en Maldegem wordt als herkenbare, structurerende
reliëfcomponent in het landschap behouden.

-

Zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en behoud en herstel via stimulerende
maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en kleine bos- en
landschapselementen (gericht op het versterken van de onderlinge connectiviteit)
is wenselijk.

Gebieden:
61.1.Dekzandrug tussen Sijsele en Maldegem (kaart 9)



Behoud en versterking van polderwaterlopen en kanalen als landschappelijke drager en ecologische
verbinding
-

Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen het Schipdonkkanaal en
Leopoldkanaal markante landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de
migratie van planten en dieren, maar ook als habitat.

-

De waterlopen (kreekrelicten) in het poldergebied van Maldegem vervullen een
belangrijke landschapsecologische functie als verbinding en habitat.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze kanalen en waterlopen
die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunen.

-

Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …),
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte
voor lokale waterberging, …).

-

De kanalen hebben tevens een functie of potentie als recreatieve verbinding. Het
ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in evenwicht met
de eventuele natuurverbindende functie.

-

Ontsnipperingsmaatregelen t.a.v. de kanalen zijn wenselijk.

-

Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
62.1.Schipdonkkanaal (kaart 9)
62.2.Leopoldkanaal (kaart 9 & 10)
62.3.Papenkreek (kaart 9)
62.4.Meulekreek (kaart 9)
62.5.Verloren Kreek (kaart 9)
62.6. slependammewatergang (kaart 10)



Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek
-

De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk
zichtbaar in het landschap. Kenmerkend voor de polders is de openheid met grote
aaneengesloten grasland- en akkercomplexen binnen een netwerk van sloten en
vaarten. Dit vormt op veel plaatsen een landschappelijk contrast met de
zandstreek, gekenmerkt door een halfopen landschap met een kleinschaliger
mozaïek van grondgebruik met akkers en graslanden, kleine
landschapselementen en (kasteel)bosjes.

-

Deze landschappelijke kwaliteiten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven en
kunnen plaatselijk worden versterkt door onder meer aanplanten van
groenstructuren.

-

Moerkerke is een typische woonkern op de overgang van de zandstreek naar de
polder. Het architecturale karakter dient als dusdanig bewaard te blijven.
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Gebieden:
63.1.Overgang polder – zandstreek (kaart 9 & 10)



Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen
-

Waardevolle open-ruimteverbindingen doorheen de verstedelijkte dekzandrug, die
een functie hebben als verbinding tussen de Veldgebieden en het Meetjesland en
het noordelijke en zuidelijke deel van Meetjesland worden maximaal gevrijwaard
van bebouwing en vertuining.

Gebieden:
64.1.Open-ruimteverbinding ten westen van Donk (kaart 9)
64.2.Open-ruimteverbinding tussen Donk en Maldegem (kaart 9)
64.3.Open-ruimteverbinding ter hoogte van Scheutbos (kaart 10)
64.4.Open-ruimteverbinding ter hoogte van de Lembeekse Bossen (kaart 10)



Golfterrein met landschappelijke waarden
-

Damme Golf is een recreatief knooppunt en maakt deel uit van het stedelijk
gebied Brugge, waarbij doorheen het gebied toegankelijke recreatieve fiets- en
wandelverbindingen met de omgeving worden gelegd.

-

Het gebied wordt verder landschappelijk en ecologisch in de omgeving
ingepast. De ecologische functie van het gebied wordt versterkt. Het gebied
kent in samenhang met de omgeving een landschappelijke opwaardering.

Gebieden:
65.1.Golf Damme (kaart 9)



Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Brugge af. Het afbakenen
van het kleinstedelijk gebied Eeklo is een provinciale taak. De
afbakeningsprocessen worden op elkaar afgestemd.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar de ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

Gebieden:
66.1.Regionaalstedelijk gebied Brugge (kaart 9)
66.2.Kleinstedelijk gebied Eeklo (kaart 10)

4.6

Deelruimte 6. Zuidelijk zandig Meetjesland

Situering
De deelruimte omvat het landbouwgebied en de aan de dekzandrug gekoppelde bosgebieden tussen Gent en
Eeklo.

Visie
Dit gebied wordt gekenmerkt door een centraal gelegen open landbouwgebied. Deze deelruimte wordt in het
noorden begrensd door de Lembeekse bossen en het Leen waarvoor een bosuitbreiding vooropgesteld wordt.
Het ruimtelijk beleid is er tevens op gericht de beide boskernen stapsteensgewijs ecologisch te verbinden. In het
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verstedelijkt gebied van Gent speelt de landbouw een belangrijke rol in het bewaren en versterken van de
resterende open ruimte. Een versterking van de Vinderhoutse bossen leidt tot het vergroten van het areaal
randstedelijk groengebied.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk zandig Meetjesland wordt weergegeven door
middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 11 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – NOORDELIJK DEEL.
KAART 12 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDELIJK ZANDIG MEETJESLAND – ZUIDELIJK DEEL.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk zandig Meetjesland is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte met
ruimte voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling
-

De hoofdfunctie van dit deelgebied is landbouw.

-

Grote delen van het gebied vormen aaneengesloten, samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
en gevrijwaard wordt.

-

De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur.

-

Bestaande niet-grondgebonden landbouwactiviteiten, zoals glastuinbouw en
intensieve veeteelt op goede locaties, behouden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Nieuwvestiging van niet-grondgebonden bedrijven
dient vermeden te worden in open kouters en bulkengebieden. Op lokaal niveau
kunnen de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling (nieuwvestiging) van de
niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht. Hierbij wordt aangesloten bij
stedelijke of reeds versnipperde structuren of reeds bestaande concentraties. Aan
boom- en sierteeltbedrijven dient voldoende flexibiliteit en mogelijkheid te worden
geboden voor een duurzame bedrijfsontwikkeling.

-

Binnen het landbouwgebied is sprake van een netwerk van sloten en vaarten en
eerder verspreid liggende kleine landschapselementen. Er wordt gestreefd naar
het behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van
kleine landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische
basiskwaliteit worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale
identiteit en dienst kan doen als ecologische infrastructuur.

Gebieden:
67.1.Omgeving Waarschoot West (kaart 11)
67.2.Gebied Waarschoot-Lovendegem (kaart 12)
67.3.Zuiden van Sleidinge (kaart 12)
67.4.Gebied Waarschoot-Ertvelde (kaart 11)
67.5.Ten noorden van Ertvelde (kaart 11)
67.6.Ten westen van Sleidinge (kaart 11)
67.7.Omgeving Wippelgem (kaart 11)
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Minder samenhangend landbouwgebied met ruimte voor een gedifferentieerde landbouwontwikkeling
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

In relatief minder samenhangende landbouwgebieden aan de randen van kernen
en bebouwingslinten dient een sterke grondgebonden landbouw bij te dragen aan
het open houden van het landschap. Een verdere aantasting en versnippering van
deze gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en
er is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van aanwezige
‘storende’ bebouwing.

-

Aansluitend bij kernen en bebouwingslinten in aangetaste agrarische gebieden
kunnen op lokaal niveau de mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling
(nieuwvestiging) van de niet-grondgebonden landbouw worden onderzocht.

-

Binnen deze landbouwgebieden is sprake van een netwerk van sloten en vaarten
en eerder verspreid liggende kleine landschapselementen en (kasteel)parken.
Specifiek voor de gebieden ten zuiden van het kanaal Gent–Brugge is het kouteren bulkenlandschap met kenmerkende landschapsstructuren en hiermee
samenhangende sloten en perceelrandbegroeiingen. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via stimulerende maatregelen versterken van een netwerk van kleine
landschapselementen. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit
worden gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst
kan doen als ecologische infrastructuur.

-

Het deelgebied “omgeving Merendree – Drongen” omvat het historisch en
landschappelijk zeer waardevolle gebied “Slindonk”. Om de historische en
landschappelijk waarden van dit gebied maximaal te behouden en versterken
dient verdere ontwikkeling of nieuwvestiging van niet-grondgebonden landbouw
vermeden worden.

Gebieden:
68.1.Omgeving Waarschoot-oost (kaart 11)
68.2.Omgeving Wippelgem-zuid (kaart 11)
68.3.Omgeving Lovendegem-noord (kaart 12)
68.4.Omgeving Merendree-noord (kaart 12)
68.5.Omgeving Zuurhoek (kaart 12)
68.6.Omgeving Muizendale (kaart 12)
68.7.Omgeving Merendree – Drongen (kaart 12)
68.8.Omgeving Drongen-oost (kaart 12)



Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren met concentraties aan parken en
kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

De historische bossen gekoppeld aan dekzandrug tussen Eeklo en Zelzate en de
groenpool Vinderhoutse bossen en diverse parken en kasteeldomeinen nabij Gent
worden maximaal behouden en versterkt binnen het landschappelijk kader van
waardevolle historische bosgebieden van vroegere veldgebieden. Waardevolle te
behouden elementen hierbij zijn de geometrische ontginnings- en drevenstructuur,
de identiteit en samenhang met de omgeving van de rijk aanwezige parken (vooral
rondom Gent) en gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en is gericht op het herstel van historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in
eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een
ecologische meerwaarde en houdt rekening met specifieke landschappelijke
waarden.

-

Zoekzones voor bosuitbreiding zijn gelegen in een versterking van de (interne)
bosstructuur van het Leen, de Lembeekse Bossen, de Kwadebossen en het
Scheutbos en de uitbouw van de groenpool Vinderhoutse bossen als randstedelijk
groengebied. De onderlinge relatie tussen het boscomplex het Leen en de bossen
van de Lembeekse Bossen, de Kwadebossen en het Scheutbos wordt vooral
versterkt door behoud en versterking van bosverbindingen via kleine

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Veldgebied Brugge - Meetjesland

48/90

Gewenste ruimtelijke structuur

juni 2006

landschapselementen, dreven en stapsteenbossen in het tussenliggende
agrarische gebied.
-

Het Leen vervult een belangrijke recreatieve functie voor natuur- en
landschapsgerichte recreatie.

-

Gekoppeld aan een aantal bosgebieden, verspreid door het gebied en
geconcentreerd rondom Gent liggen waardevolle en structuurbepalende
kasteeldomeinen en parken. De samenhang hiervan met de omgeving wordt
behouden en versterkt. Parken en kasteeldomeinen worden als volwaardige
entiteit behouden. Rondom Gent dient een verdere verstoring en versnippering
door bebouwing vermeden te worden.

-

Er is aandacht voor de aanwezige landbouw en zijn functie als beschermer van de
open ruimte.

Gebieden:
69.1.Scheutbos (kaart 11)
69.2.Lembeekse bossen (kaart 11)
69.3.Heide-Singel (kaart 11)
69.4.Kasteel Ten Bos (kaart 11)
69.5.Groenpool Vinderhoutse Bossen met omliggende kasteelparken (kaart 12)
69.6.Bossen en kasteelparken omgeving Appensvoorde (kaart 12)
69.7.Kasteel Rode Poort (kaart 12)
69.8.Groene Velden – Ter Beken (kaart 12)
69.9.Melderen Kasteel (kaart 12)
69.10.Kasteel van Velde (kaart 12)
69.11.Kasteelpark Warande (kaart 12)
69.12.Kasteel Ten Walle (kaart 12)
69.13.Feyerick – Ter Weiden – Groenveld (kaart 12)
69.14. Oude Wal – Te Velde (vallei van de Oude Kale) (kaart 12)
69.15.Durmmeersen (kaart 12)



Behoud en versterking van zeer waardevolle bos- en natuurcomplexen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur of bos.

-

Het Leen, de Kwadebossen en de Boskern Vinderhoutse bossen zijn bos- en
natuurcomplexen met een zeer waardevolle ecologische kwaliteit van
internationaal belang. Zij maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

In deze voor natuur zeer waardevolle gebieden wordt gestreefd naar het behoud
en de versterking van de diversiteit aan waardevolle bostypen met graduele
overgangen van voedselrijkere natte tot vochtige bostypen naar voedselarmere
bostypen op de hogere, zandiger gronden.

-

Op lokaal niveau kan in afweging met andere bosfuncties worden gestreefd naar
een halfnatuurlijk, halfopen landschap met een grofmazige mozaïek van onder
meer diverse natuurlijke bostypen, heidevegetaties, (schraal)graslanden, schrale
pioniersvegetaties met graduele overgangen tussen deze verschillende
vegetaties.

-

Binnen deze complexen wordt gestreefd naar het behoud, het herstel en de
ecologische opwaardering van waardevolle kwel- en brongebieden, waterpartijen
en waardevolle gradiëntsituaties.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.

Gebieden:
70.1.Provinciaal Domein Het Leen (kaart 11)
70.2.Kwadebossen (kaart 11)
70.3.Boskern Vinderhoutse Bossen (kaart 12)
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Ontwikkeling van randstedelijke groengebieden
-

Nabij Gent wordt de groenpool Vinderhoutse bossen met omliggende
parkstructuren uitgebouwd als randstedelijk groengebied. Hierbij is aandacht voor
het versterken recreatieve toegankelijkheid en ontsluiting waarbij rekening wordt
gehouden met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde van
dit gebied. . Het gebied wordt toegankelijk gemaakt via een aantal poorten, zoveel
mogelijk vertrekkende van bestaande infrastructuur.

-

Delen van de stedelijke natuurelementen kunnen deel uitmaken van het VEN.

-

Bij de ontwikkeling van de groenpool Vinderhoutse bossen dient rekening te
worden gehouden met de aanwezige landschappelijke waarden (valleigebieden
met meersen, kouters op de hogere delen en driesen en bulken met kleine
landschapselementen hier tussenin).

-

Nabij Eeklo wordt de mogelijkheid voorzien voor de ontwikkeling van het gebied
tussen de kern van Eeklo en Het Leen als een randstedelijk groengebied. Hierdoor
kan worden voldaan aan de vraag naar meer recreatief groen en kan een
meerwaarde voor de natuur worden gerealiseerd.

-

Bij de ontwikkeling van Het Leen dient rekening te worden gehouden met de
aanwezige landschappelijke waarden (agrarisch gebied met kleine bos- en
landschapselementen, goed bewaard perceleringspatroon en dreven).

Gebieden:
71.1.Eeklo’s Leiken (kaart 11)
71.2.= 69.5. Groenpool Vinderhoutse Bossen



Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw,
grasland- en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
en/of natuurverweving hebben.

-

Rondom park- en bosgebieden is sprake van de kenmerkende, door dreven of
dreefrestanten benadrukte, geometrische ontginningsstructuur, met een ruimtelijke
mozaïek van kleinere bossen en landbouwgronden. Verspreid komen ecologisch
waardevolle graslanden en kleine landschapselementen voor.

-

Deze afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Dreven, kleine landschapselementen en kleine bossen kunnen een belangrijke
functie vervullen als ecologische en landschappelijke verbinding tussen bos- en
natuurgebieden.

-

Lokaal en in eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden is
een beperkte kwantitatieve versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk.
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het behoud en herstel van waardevolle
ecologische en landschappelijke verbindingen.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapelementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze elementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

-

Voor de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van een mozaïeklandschap met ruimte voor bos-, en
graslandontwikkeling en grondgebonden landbouw en het versterken van
aanwezige valleistructuren als buffer tussen woonfuncties en het havengebied.
Aanwezige erfgoedwaarden (Doornzele Dries, …) worden behouden en bieden
aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

-

Voor de Kalevallei te Evergem worden vier ruimtelijke concepten naar voor
geschoven: productielandschap, parklandschap, lokale depressie en
archeologisch park
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Gebieden:
72.1.Zuiden van Eeklo (kaart11)
72.2.Omgeving Krone – Pokmoere (kaart 11)
72.3.Omgeving Koudekeuken (kaart 11)
72.4.Omgeving Moerkes (kaart 11)
72.5.Omgeving Oosteeklo zuid (kaart 11)
72.6.Appensvoorde (kaart 12)



Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor
grondgebonden landbouw, grasland- en landschapsontwikkeling
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als verwevingsgebied. Delen van deze
valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

De identiteit van de landschappelijke gave beekvalleien van Oude Kale, Kalebeek
en Merebeek en hiermee samenhangende ecologische waarden (meersen met
hoofdzakelijk een graslandgebruik, omzoomd door sloten en
perceelsrandbegroeiingen en bulken met perceelsrandbegroeiingen) worden
behouden, waarbij wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische opwaardering
en het landschappelijke herstel van de aanwezige natuur- en
landschapselementen.

-

Er wordt gestreefd naar een verbetering van de structuurkwaliteiten van
waterlopen, verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen, het opheffen van
barrières, herstel van kleine landschapselementen en het behoud en vrijwaren van
van nature overstroombare gebieden. De valleien worden gevrijwaard van verdere
bebouwing.

-

De vallei van de Nieuwe Kale wordt behouden en versterkt als waardevolle
valleistructuur binnen het stedelijk gebied van Gent.

-

Binnen het netwerk van kleine natuur- en landschapelementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van deze kleine elementen en een graslandbeheer
bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige
waarden.

-

Voor de Kalevallei te Evergem werden tijdens het afbakeningsproces van het
grootstedelijk gebied Gent vier ruimtelijke concepten naar voor geschoven:
productielandschap, parklandschap, lokale depressie en archeologisch park.

Gebieden:
73.1.Vallei Oude Kale (kaart 12)
73.2.Vallei Kalebeek (kaart 12)
73.3.Vallei Meirebeek (kaart 12)
73.4.Vallei Nieuwe Kale (kaart 12)



Behoud en opwaardering van de ecologische waarde van open waters
-

De hoofdfunctie in deze gebieden is natuur.

-

Het ruimtelijk beleid van de ontginningsput en zijn directe omgeving biedt een
potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van bos, natuur- en
landschapswaarden verbonden aan moeras(bos), open water, oevers en taluds en
zacht recreatief medegebruik.

Gebieden:
74.1.Ontginningsgebied Kapel ter Durmen (kaart 12)
74.2.Ontginningsgebied Zuurhoek (kaart 12)
74.3.Ontginningsgebied Lovendegembrug (kaart 12)
74.4.Ontginningsgebied Mariakerke Stroomke (kaart 12)
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Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden met concentraties aan parken en
kasteeldomeinen
-

De identiteit van historisch waardevolle bos-, vallei- en landschapsstructuren wordt
behouden en waar mogelijk versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine
landschapselementen. Waardevolle, in onderlinge samenhang te behouden
elementen zijn historische bos- en parkstructuren, het kouter- en bulkenlandschap
met gave valleigebieden meersen en driesen, de rijk aanwezige kasteel- en
parkdomeinen, gebieden met een netwerk van kleine landschapselementen en
landschappelijk waardevolle gradiënten en overgangen gekoppeld aan
structuurbepalende reliëfelementen (dekzandrug, …).

-

Een verdere toename van storende lint- en verspreide bebouwing dient vermeden.
Rondom de bosgebieden en in het kouter- en bulkenlandschap vormt behoud en
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de
versterking van het landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt.

Gebieden:
75.1.Provinciaal Domein Het Leen (kaart 11)
75.2.Lembeekse Bossen (kaart 11)
75.3.Vallei van de Oude Kale - Vinderhoutse bossen (kaart 12)



Behoud en versterken van dekzandrug
-

De dekzandrug Maldegem-Stekene wordt als herkenbare, structurerende
reliëfcomponent in het landschap behouden.

-

Zichtlocaties worden bouwvrij gehouden en het behoud en herstel via
stimulerende maatregelen van lineaire perceelsrandbegroeiingen en kleine bosen landschapselementen (gericht op het versterken van de onderlinge
connectiviteit) is wenselijk.

-

In voor natuur waardevolle gebieden worden ecologische processen en gradiënten
gekoppeld aan deze reliëfcomponenten behouden en versterkt.

Gebieden:
76.1.Dekzandrug Eeklo – Zelzate (kaart 11)



Landschappelijke opwaardering van kanalen en beekvalleien en versterken van de verbindende
ecologische functie
-

Door de kanaalbermen en aanwezige begroeiing vormen de kanalen en vaarten
markante landschapsstructuren die tevens van belang zijn voor de migratie van
planten en dieren, maar ook als habitat. Zij worden als volwaardige corridors
uitgebouwd. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze kanalen en vaarten die
de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

De kanalen en vaarten hebben tevens een functie of potentie als recreatieve
verbinding. Het ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in
evenwicht met de eventuele natuurverbindende functie.

-

Het landschappelijk opwaarderen en versterken van de verbindende functie kan
worden gerealiseerd door verbetering van de structuurkwaliteiten van waterlopen,
verbetering van de waterkwaliteit van waterlopen (buffering tegen vervuiling, …),
het opheffen van barrières, de aanplant van beekbegeleidende begroeiing en het
vrijwaren van bebouwing van beekvalleien. Deze maatregelen dragen tevens bij
tot de doelstellingen van integraal waterbeheer (vertragen van de afvoer, ruimte
voor lokale waterberging, …).

-

Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
77.1.Vaart van Eeklo/Eeklo’s Leiken (kaart 11)
77.2.Burggravenstroom (kaart 11)
77.3.Avrijevaart (kaart 11)
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77.4.Klein Brakeleiken (kaart 11)
77.5.Brakeleike (kaart 11)
77.6.Enaamse (kaart 11)
77.7.Afleidingskanaal van de Leie (kaart 11 & 12)
77.8.Lieve/’t Liefken (kaart 12)
77.9.Sleidingsvaardeke – Molenvaardeke (kaart 11)
77.10.Kanaal Gent-Oostende (kaart 12)
77.11.Kruisstraatwaterloop (kaart 12)
77.12.Centerloop (kaart 12)



Behoud van waardevolle open-ruimteverbindingen
-

Waardevolle open-ruimteverbindingen doorheen de verstedelijkte dekzandrug, die
een functie hebben als verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het
Meetjesland, evenals open-ruimteverbindingen die essentieel zijn voor de
landschapsecologische samenhang tussen grote boscomplexen worden maximaal
gevrijwaard van bebouwing en vertuining.

Gebieden:
78.1.Open-ruimteverbinding ter hoogte van Scheutbos (kaart 11)
78.2.Open-ruimteverbinding ter hoogte van de Lembeekse Bossen (kaart 11)
78.3.Open-ruimteverbinding tussen Eeklo en Waarschoot (kaart 11)



Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het grootstedelijk gebied Gent af. Het afbakenen van
het kleinstedelijk gebied Eeklo is een provinciale taak. De afbakeningsprocessen
worden op elkaar afgestemd.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar de ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige
ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Gebieden:
79.1. Kleinstedelijk gebied Eeklo (kaart 11)
79.2.Grootstedelijk gebied Gent (kaart 12)

4.7

Deelruimte 7. Zeeuws-Vlaamse polders

Situering
De deelruimte omvat het poldergebied ten noorden van Sint-Laureins en Assenede, gelegen tussen de
zandstreek en de Nederlandse grens.

Visie
Het open polderlandschap met een robuust netwerk van kreken, dijken en waterlopen is structuurbepalend voor
deze deelruimte. Het ruimtelijk beleid is erop gericht het samenhangend landbouwgebied te vrijwaren voor de
landbouw. Er wordt gestreefd naar het behoud en versterken van de kreken en graslanden en de realisatie van
een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van waterlopen, kanalen en dijken die de verbindende
natuurfunctie mee ondersteunt.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zeeuws-Vlaamse polders wordt weergegeven door middel
van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
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KAART 13 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZEEUWS-VLAAMSE POLDERS.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zeeuws-Vlaamse polders is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van het open landschap
van de polders
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Het poldergebied vormt een aaneengesloten samenhangend landbouwgebied
waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard
wordt.

-

De grote, aaneengesloten gebieden worden zoveel mogelijk vrijgehouden van
bebouwing. Dit gebeurt in eerste instantie ten behoeve van het in stand houden
van een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur. Hierdoor kan
tevens een bijdrage worden geleverd aan het behoud van de karakteristieke
openheid van het polderlandschap.

-

Intensivering door overschakeling naar strikt grondloze activiteiten is uitgesloten.
Het volledige open poldergebied wordt gevrijwaard van glastuinbouw.

-

Binnen het landbouwgebied is het netwerk van waterlopen, kreken, laaggelegen
graslanden en dijken, vaak gemarkeerd door opgaande begroeiing,
structuurbepalend voor landschap en ecologie. Er wordt gestreefd naar het
behoud en via extensief beheer versterken van het netwerk van waterlopen en
dijken. Hierdoor kan een landschapsecologische basiskwaliteit worden
gegarandeerd die tevens bijdraagt aan de regionale identiteit en dienst kan doen
als ecologische infrastructuur. Kreken en waardevolle laaggelegen graslanden
worden gebufferd en in functie van een natuurgericht beheer behouden en
ontwikkeld. Karakteristieke streekeigen erfbeplanting rondom landbouwbedrijven
worden via een stimulerend beleid behouden en ontwikkeld.

-

Waardevolle en karakteristieke erfgoedelementen (fortrelicten, dijkhuisjes, hoeves,
klein bouwkundig erfgoed, ...) en historische nederzettingen (dijkdorpen, …)
worden maximaal behouden.

Gebieden:
80.1.Generale Vrije polders
80.2.Zonne
80.3.Watervliet West
80.4.Landsdijk Noord
80.5.Watervliet Oost
80.6.Laureinepolder
80.7.Sint Joris
80.8.Kapelpolder
80.9.Riethoek
80.10.Assenede Oost



Behoud, versterking en buffering van een samenhangend netwerk van kreken, dijken en laaggelegen
en/of zilte graslanden
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Delen van deze gebieden maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Het netwerk van waardevolle kreken, dijkvegetaties en laaggelegen en/of zilte
graslanden worden maximaal en in onderlinge samenhang gevrijwaard en waar
mogelijk versterkt en/of gebufferd tegen negatieve invloeden (bemesting,
onnatuurlijk waterpeil, …), dit in evenwicht met het aanwezige landbouwgebruik.

-

Clusters van waardevolle kreek- en graslandgebieden worden onderling versterkt
tot meer samenhangende complexen. Het netwerk van waterlopen en dijken en
(relicten van) kreken vormen hiervoor belangrijke aanknopingspunten en waar
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mogelijk wordt een meer natuurlijk peilbeheer gevoerd.
-

De recreatieve druk op waardevolle kreekgebieden wordt zoveel mogelijk beperkt
en geconcentreerd tot kreken die nu reeds een belangrijke recreatieve functie
kennen.

Gebieden:
81.1.Hollandersgatkreek, Vrouwkeshoekkreek, Blokkreek en Haantjesgatpolder
81.2.Roeselarekreek, Meikeshoekpolder, Boerekreek en Roste muis
81.3.Zonne
81.4.Jeronimuspolder
81.5.Sint-Barbara-watergang en omgeving
81.6.Noord- en Langendijk en aansluitende kreken
81.7.Oesterput
81.8.Kapelkreek en omgeving
81.9.Omgeving Isabellakanaal
81.10.Omgeving Rode Geul en Grote Geul
81.11.Grote en Kleine Kil en Hollands Gat
81.12.Assenede oost (Vijfhonderd Gemeten)



Stimuleren van een extensiever grondgebruik in en rond kreken en (weide)vogelcomplexen en/of
realisatie van een structuurrijker landschap
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies in dit gebied.

-

Rondom waardevolle kreek- en graslandcomplexen wordt een extensiever
grondgebruik en de realisatie van een structuurrijker landschap (kleine
landschapselementen, opgaande beplantingen, graslandvegetaties gekoppeld aan
kreken, dijken, waterlopen, bermen en laaggelegen graslanden) gestimuleerd,
rekening houdend met het aanwezige landbouwgebruik. Hierdoor wordt een
bijdrage geleverd aan het bufferen en onderling verbinden van waardevolle kreken
en graslanden en het vrijwaren van belangrijke vogelgebieden.

-

Nabij de Gravejansdijk liggen twee kleine bosjes, nl. Zonnebos en Bandam, in de
zandstreek. Hier is aandacht voor de ontwikkeling van een standplaatseigen zuur
eikenbostype omgeven door heischrale graslanden en de ontwikkeling van
botanisch soortenrijke vegetaties op de Graaf Jansdijk.

Gebieden:
82.1.Beoostenredepolder
82.2.Zonnebos – deel Gravejansdijk en omgeving
82.3.Bandam – deel Gravejansdijk en omgeving
82.4.= 81.5. Watervliet oost (Sint-Barbara)
82.5.= 81.7. Oesterput
82.6.Assenede complex



Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden van kenmerkende poldergebieden
-

De identiteit van landschappelijk gave poldergebieden wordt behouden en waar
mogelijk versterkt door herstel, beheer of aanplant van kleine
landschapselementen. Waardevolle in stand te houden elementen zijn het
historisch grondgebonden bodemgebruik, de openheid, het netwerk van dijken,
waterlopen, kreken en kreekrelicten en het bouwkundig en historisch erfgoed
(typische nederzettingen, fortrelicten, klein bouwkundig erfgoed, ...).

-

De meeste van deze poldergebieden vormen aaneengesloten samenhangende
landbouwgebieden waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager erkend
wordt. Er moet dan ook voldoende flexibiliteit geboden worden aan de
landbouwstructuur, dit binnen de randvoorwaarden die door het landschap
aangegeven worden. Deze poldergebieden worden zoveel mogelijk gevrijwaard
van nieuwe bebouwing.

Gebieden:
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83.1.Krekengebied Sint-Margriete – Sint-Jan-in-Eremo
83.2.Noorddijk – Langedijk
83.3.Krekengebied Assenede



Behoud en versterken van markante terreinovergang polder-zandstreek
-

De overgang tussen de polders en de zandstreek is op heel wat plaatsen duidelijk
zichtbaar in het landschap door onder meer de lage dekzandrug met de SintJansdijk en hieraan gekoppelde nederzettingenstructuur en de verschillen in
landschap en ontginningsstructuur.

-

Deze landschappelijke kwaliteiten moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven en
kunnen plaatselijk worden versterkt door onder meer het aanplanten van
groenstructuren.

Gebieden:
84.1.Overgang polder-zandstreek



Behoud en versterking en landschappelijke opwaardering van de ecologische infrastructuur van
dijken en belangrijke waterlopen
-

De dijken en waterlopen vervullen een belangrijke landschapsecologische functie
als verbinding en habitat in het krekengebied. Door de kanaalbermen en
aanwezige begroeiing vormen de kanalen markante landschapsstructuren die
tevens van belang zijn voor de migratie van planten en dieren, maar ook als
habitat.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de realisatie van een
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit van deze waterlopen en kanalen
die de verbindende natuurfunctie mee ondersteunt. Via een extensief beheer
wordt gestreefd naar het versterken van het netwerk van waterlopen en dijken.

droge en natte ecologische verbindingen
-

De kanalen hebben tevens een functie of potentie als recreatieve verbinding. Het
ruimtelijk beleid is er op gericht deze functie te ondersteunen, dit in evenwicht met
de eventuele natuurverbindende functie.
Het uitwerken van natuurverbindingsgebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden:

netwerk van dijken

85.1.Sint-Barbarawatergang
85.2.Kaprijkse Watergang
85.3.Isabellageleed
85.4.Leopoldskanaal
85.5.Isabellastroom
85.6.Isabellawatering
85.7.Sint-Barbarawatergang
85.8.Legemeersbeek
85.9.Watergang van de Sint-Kristoffelspolder
85.10.Kapitale Dam
85.11.Zwarte Sluisbeek
85.12.Vlietbeek

In het gebied bevinden zich onder meer de dijken Langedijk, Vrije Dijk, Graaf Jansdijk,
Krabbendijk, Landsdijk, Noorddijk, Posthoorndijk, Hollekensdijk, Scheurhoekdijk,
Doornendijk, Mariapolderdijk, Havendijk, …
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen, bijvoorbeeld
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door het aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang
(provincies), ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische
gebieden (provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake
wonen, bedrijventerreinen, recreatie en dergelijke waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat
bijvoorbeeld om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart
beleid gevoerd met een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen
randvoorwaarden aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een
ruimtelijk afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur, wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied, zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Leiestreek startte in maart 2006 met een verkenningsronde die uit de volgende
onderdelen bestond:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie
elementen vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Leiestreek werden geformuleerd. Dit op basis van een
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening)
en betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd in februari 2007 in bespreking gebracht met alle
actoren. Gemeenten, provincies, belangengroepen en overige Vlaamse administraties (natuurlijke rijkdommen,
toerisme, openbare werken…) konden tot 15 mei 2007 een schriftelijk advies uitbrengen over deze nota.
In september 2007 werd een zogenaamd programma voor overleg toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken
actoren. Hierin werd een opsomming gegeven van de elementen voor overleg op basis van de adviezen op de
verkenningsnota. Het programma bevatte verder een voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de
bestaande gewestplannen te herbevestigen.
Het programma van overleg vormde de basis voor een overlegronde met de betrokken actoren in de periode van
oktober tot en met december 2007. Tijdens deze overlegronde werd akte genomen van een reeks
randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie en het voorontwerp van
gebieden voor herbevestiging.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
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Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Leiestreek worden geformuleerd.
De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en
belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen
voor de besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties. Deze uitvoeringsacties
zijn indicatief terug te vinden in het programma voor uitvoering, dat is bijgevoegd bij dit eindvoorstel van gewenste
ruimtelijke structuur.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Leiestreek ligt in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. De regio omvat de
valleien van Leie en Bovenschelde, het interfluvium tussen beide rivieren, het Plateau van Tielt, de Mandelvallei
en een deel van de Rug van Westrozebeke.
KAART 1 . SITUERING LEIESTREEK
De volgende 46 gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied:
-

in West-Vlaanderen (33): Anzegem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Hooglede,
Ingelmunster, Izegem, Kortemark (deels), Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Menen,
Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede (deels), Spiere-Helkijn, Staden (deels),
Tielt, Torhout (deels), Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene (deels), Zonnebeke (deels) en
Zwevegem;

-

in Oost-Vlaanderen (13): Aalter (deels), Deinze, De Pinte, Gavere (deels), Gent (deels), Kruishoutem,
Nazareth, Nevele (deels), Oudenaarde (deels), Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zingem en Zulte.
De vallei van de Bovenschelde wordt in haar geheel meegenomen in de visievorming van deze
buitengebiedregio, ook in delen van de gemeenten Merelbeke, Zwalm en Kluisbergen. De aldus gevormde
visie in deze gemeenten wordt gebruikt in het planningsproces van de aangrenzende regio’s.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Leiestreek.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
De regio Leiestreek loopt in de gemeenten Gent, Sint-Martens-Latem en De Pinte uit in open ruimte delen van het
grootstedelijk gebied Gent.
Kortrijk en Roeselare zijn geselecteerd als regionaalstedelijke gebieden.
Deinze, Oudenaarde, Tielt en Waregem zijn geselecteerd als structuurondersteunende kleinstedelijke
gebieden.
Menen en Torhout (buiten de regio) zijn geselecteerd als kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau.
De regio Kortrijk met de stedelijke gebieden Menen, Kortrijk, Waregem en Roeselare is een stedelijk netwerk op
Vlaams niveau. De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend
stedelijk netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen. Het buitengebied in stedelijke netwerken vervult
een belangrijke rol, onder meer voor het garanderen van een goed functionerende en kwalitatieve leefomgeving,
voor het behoud van de structuurbepalende functies zoals natuur, landbouw en bos, en voor het tegengaan van
de dichtslibbing en versnippering van de onbebouwde ruimte tussen stedelijke en verstedelijkte gebieden.
Buitengebied
De riviervalleien van Leie en Bovenschelde en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien zijn structuurbepalend
voor het buitengebied. Het ruimtelijk beleid van rivieren en beken moet ontwikkeld worden in relatie tot de
omgevende valleien, ook in functie van het integraal waterbeheer.
Het interfluvium tussen Leie en Schelde behoort tot de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied in
Vlaanderen.
De omgeving van Tielt en de leemgebieden van het Schelde-Leie-interfluvium behoren tot de belangrijkste
gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Differentiatie van de agrarische structuur gebeurt niet op
basis van teelten, maar in functie van de bebouwingsmogelijkheden.
Ruimtelijk onderscheidt het RSV op Vlaams niveau een agrarische macrostructuur. Onderdelen van deze
macrostructuur vormen het uitgangspunt voor positieve en structuurondersteunende maatregelen vanuit het
ruimtelijke en het sectorale beleid. De omgeving van Tielt is aldus een regio met concentratie en specialisatie op
Vlaams niveau van grondloze veehouderij.
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De omgeving van Roeselare is een regio met concentratie en specialisatie op Vlaams niveau van tuinbouw onder
glas of plastic. Daarnaast komen er regio’s voor met een gemengde landbouw zonder concentratie en
specialisatie.
Tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en Kortrijk loopt een buitengebied verbinding tussen de grote
aaneengesloten gebieden van het buitengebied Polders-Westhoek enerzijds en het interfluvium-Vlaamse
Ardennen-Pajottenland anderzijds. Hier moet het aan elkaar groeien van de bebouwde gebieden voorkomen
worden, en een verbindingsfunctie ten aanzien van de structuurbepalende functies van het buitengebied verzorgd
worden.
Ecologische bosuitbreiding moet vooral gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in
functie van natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van stedelijke gebieden, vooral in bosarme
streken.
Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden. Structuurbepalend in Vlaanderen zijn het alluvium van de
Bovenschelde, de Leie stroomafwaarts Deinze, de Leievallei tussen Kortrijk en Deinze met de Gavers (en
Gaverbeek, Mandel, Oude Mandel en Zeverenbeek), de Leiemeersen te Wevelgem, en de natuurgebieden in het
Bekken van de Bovenschelde waarbij de gradiëntrijke zones en de bossen de grootste natuurbetekenis hebben
(RSV p.66-75).
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten
worden behouden en versterkt. In de regio Leiestreek gaat het om de markante reliëfvormen met een plotse
overgang plateau-laag gebied van de Rug van Westrozebeke en van het (zand)lemig interfluvium Leie-Schelde,
de belangrijke vogeltrekroutes langs Leie en Schelde, de bronnen op het interfluvium, het afleidingskanaal van de
Leie, en de scherp ingesneden beekvalleien van het noordelijke (zand)lemig interfluvium.
Bij de ruimtelijke afweging van functies kunnen de consequenties voor het landschap ruimtelijke
randvoorwaarden bij deze afweging stellen. Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en
de herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen. Bij gave landschappen staat het behoud en de
versterking van de structurerende landschapselementen voorop. Structurerende reliëfcomponenten moeten
visueel aanwezig blijven.
Gebieden voor economische activiteiten
Naast de stedelijke gebieden zijn Aalter, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Hooglede, Kortemark, Meulebeke,
Nazareth, Staden, Wervik, Wielsbeke en Wingene geselecteerd als economische knooppunten.
Lijninfrastructuur
Het RSV selecteert als hoofdwegen de E40 Brussel-Oostende, de E403 Brugge-Kortrijk-Doornik en de E17 GentKortrijk-Rijsel. De N60 Gent-Oudenaarde-Ronse is een primaire weg I. Geselecteerd als primaire wegen II zijn de
A19 Kortrijk-Ieper, de ring rond Kortrijk R8, de ring rond Roeselare R32/N36 en de verbinding N36 met Izegem,
de verbindingen N37/35 van Tielt met E403 en E40, de verbinding N32 tussen Menen en A19, de N58 van A19
langs Wervik tot in Komen, en de verbindingen tussen E17 en respectievelijk Deinze (N35), Deerlijk en Harelbeke
(N36), en Waregem (N382).
Voor het personenvervoer zijn de lijnen Gent-Kortrijk-Rijsel, Brugge-Roeselare-Kortrijk en Kortrijk-Brussel
geselecteerd als hoofdspoorwegen. Roeselare en Kortrijk zijn hoofdstations. Het RSV selecteert voor het
goederentransport de verbindingen Gent-Lichtervelde-Duinkerken/Chunnel en Gent-Kortrijk-Rijsel/Chunnel als
twee alternatieven van het hoofdspoorwegennet (“westelijke tak van de IJzeren Rijn”).
De Leie (en afleidingskanaal en ringvaart) en de Bovenschelde zijn geselecteerd als hoofdwaterwegen. De
overige bevaarbare waterwegen behoren tot het secundaire waterwegennet.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Leiestreek. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee
sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha
bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos.
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grote eenheden natuur (in ontwikkeling)
agrarische gebieden
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minimum

maximum

3.045 ha

5.012 ha

100.935 ha

102.893 ha

waarvan maximaal te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving
overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving
totaal natuurverwevingsgebied
Bosuitbreiding(sgebied)

richtcijfer

6.871 ha = (1)

4.141 ha = (2)
(1) + (2) = 11.012 ha
1.670 ha =
1.160 ha WVL + 510 ha OVL
(incl. 340 ha Parkbos Gent)
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Leiestreek geformuleerd.

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden en ruimtelijk ondersteunen van de beroepslandbouw
De landbouw in de regio Leiestreek is dynamisch en ruimtelijk samenhangend buiten de stedelijke gebieden,
buiten het stedelijk netwerk regio Kortrijk en delen van de Leie- en Scheldevallei. In de regio ligt een voor de
landbouw op Vlaams niveau belangrijke toeleverende en verwerkende industrie. De Leiestreek herbergt een
verscheidenheid van landbouwactiviteiten. Meestal komt de landbouw er ruimtelijk gemengd voor.
De omgeving van Tielt is een regio met concentratie en specialisatie op Vlaams niveau van intensieve
veehouderij. De omgeving van Roeselare is een regio met concentratie en specialisatie op Vlaams niveau van
glastuinbouw. In deze regio wordt gestreefd naar een bundeling. Vanuit het ruimtelijk beleid worden positieve en
structuurondersteunende maatregelen genomen naar glastuinbouw in het Roeselaarse en intensieve veeteelt in
het Tieltse.
Om de ontwikkeling van de belangrijke glastuinbouwsector te stimuleren, kunnen in het Roeselaarse agrarische
bedrijvenzones voor glastuinbouw ingericht worden, waarop bedrijven gebundeld kunnen samenwerken. Op die
manier kan de vestigingslocatie afgestemd worden op het mobiliteitsprofiel van de inrichtingen, op het beperken
van de overlast voor de omgeving, en kunnen gemeenschappelijke voorzieningen georganiseerd worden voor
een (kosten)efficiëntere productie en afzet (energie- en watervoorzieningen, afvalverwerking, verwerkings- en
verpakkingsinstallaties, waterzuivering, …).
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerde agrarische gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, is een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk.
Het vrijwaren van ruimtelijk samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw is prioritair op het
Plateau van Tielt, op de Rug van Westrozebeke en in de (zand)leemgebieden van het interfluvium, omdat deze
gebieden behoren tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Het belangrijk
ruimtelijk samenhangend landbouwgebied van het zandig interfluvium moet ook gevrijwaard worden.
Tussen de stedelijke gebieden van Roeselare en Kortrijk loopt een buitengebied verbinding op Vlaams niveau.
Hier heeft het vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden ook een rol om het aan elkaar groeien van de
bebouwde gebieden te voorkomen. In het stedelijk netwerk Kortrijk-Roeselare-Waregem-Menen is het vrijwaren
van de landbouw eveneens belangrijk voor het behoud van open ruimte kamers in een sterk versnipperde,
bebouwde omgeving. Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe, niet-open-ruimte functies die de landbouw
belemmeren, te weren in het agrarische gebied.
Recreatieve vormen van landbouw kunnen in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk
aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze
hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur. Zij kunnen een betekenis hebben als lokaal openruimtegebied, bijvoorbeeld in een stedelijk landbouwgebied of in een kern van het buitengebied. Dergelijke
structureel aangetaste gebieden komen vooral voor in het stedelijk netwerk nabij Roeselare-Kortrijk-WaregemMenen rond Leie- en Mandelvallei, en in de omgeving van het grootstedelijk gebied Gent. Ook rond de kernen in
de omgeving van de Rug van Westrozebeke, vinden we deze gebieden talrijk terug.
Een onderscheid in functie van de bebouwingsmogelijkheden laat toe de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden draagt bij tot het behoud van het aaneengesloten karakter van
cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Dit is vooral belangrijk in het (zand)lemig interfluvium met een
sterke akkerbouw en een landschappelijk waardevolle omgeving. Bouwvrije agrarische zones kunnen ook
wenselijk zijn voor het vrijwaren van de structurerende reliëfelementen van de Rug van Westrozebeke, op het
Plateau van Tielt en uitlopers, en in het interfluvium. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening
gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarische gebied in functie van teelten is daarom niet nodig.
Een economische diversificatie, een verbreding in functie van natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als een kwalitatieve
ontwikkeling van het erfgoed vooropstaat, moeten ondersteund worden door een aangepast en gebiedsgericht
ruimtelijk beleid.
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Verbreding in functie van natuurbeheer is voornamelijk wenselijk in de meersengebieden van Leie en Schelde en
in de beekvalleien waar landbouw en natuur nevenfuncties zijn.
Verbreding in functie van landschapsbeheer is prioritair in de gave landschappen, die vooral voorkomen in het
interfluvium, de Scheldevallei, de Leievallei (voornamelijk nabij Deinze) en op de Rug van Westrozebeke. Het
ruimtelijk beleid stimuleert een verbreding naar het kleinschalig plattelandstoerisme in de landelijke toeristischrecreatieve netwerken, zoals bepaald in de provinciale structuurplannen. In de Leiestreek gaat het in WestVlaanderen over randgebieden in het noorden van het Plateau van Tielt (toeristisch netwerk “Brugse”), de Rug
van Westrozebeke (netwerk “Heuvelstreek”), het interfluvium en over gebieden langs Schelde en Leie. In OostVlaanderen gaat het om het netwerk “Gent en de Leiestreek” (de Leievallei) en om de Scheldevallei en het
zandlemige interfluvium. Deze ontwikkelingen voor plattelandstoerisme moeten de leefbaarheid van deze
agrarische gebieden ondersteunen.
In de Leiestreek moet aandacht gaan naar maatregelen om het land(bouw)gebruik beter af te stemmen op de
kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijding op de steilste hellingen (zoals
de randen van het Plateau van Tielt en van haar uitlopers, van de Rug van Westrozebeke en van het (zand)lemig
interfluvium), door ruimte te voorzien voor natuurlijke waterberging in de riviervalleien van Schelde en
Leie/Mandel en in de valleien van de grote beken zoals Poekebeek, Heulebeek-Wulfdambeek, Devebeek,
Krekebeek, Spiere/Zandbeek en het Rooigembeekstelsel en voor het behoud en herstel van landschappelijk en
ecologisch waardevolle structuren (bv. verspreide bosjes, beekvalleitjes), voornamelijk in het (zand)lemig
interfluvium en op de Rug van Westrozebeke.

Behoud en versterking van natuurcomplexen binnen een netwerk
De regio ‘Leiestreek’ is, wat het Plateau van Tielt en het interfluvium betreft, een natuur- en bosarme regio. De
natuurwaarden zijn gelegen in de rivier- en beekvalleien, complexen van bos en heide en natuurwaarden
gekoppeld aan het agrarische cultuurlandschap. De valleien van de Bovenschelde en van de Leie met
Zeverenbeek zijn op Vlaams niveau structurerend voor de natuurlijke structuur.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te handhaven en te
herstellen, moeten voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, en gebufferd
tegen externe ongewenste invloeden. Ook ecologische bosuitbreiding speelt hier een belangrijke rol. De
structuurbepalende elementen en landschapsecologische processen, die aan de basis liggen van de natuurlijke
structuur, moeten worden gevrijwaard en versterkt. Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud,
het herstel en de ontwikkeling van natuur gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde
en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingdoelstellingen voor de Europese Habitatrichtlijngebieden (bossen van Ooidonk, Bouvelo,
Hemsrode, vallei Zeverenbeek, vaarttaluds kanaal Kortrijk-Bossuit) worden vanuit het ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
De valleien van de Bovenschelde en van de Leie met Zeverenbeek zijn op Vlaams niveau structurerend voor de
natuurlijke structuur. Zachte recreatie in valleien wordt gebiedsgericht gedifferentieerd. Bij verschillende stedelijke
gebied liggen valleigebieden met een belangrijke nevenfunctie voor zachte randstedelijke recreatie.
Het netwerk van beekvalleien wordt versterkt. Natuur is er meestal een nevenfunctie samen met landbouw, soms
de hoofdfunctie.
In het (zand)lemig interfluvium ligt een relatieve concentratie van iets grotere, dikwijls zeer waardevolle
(bron)bosgebieden structurerend op Vlaams niveau. Op het Plateau van Tielt ligt één boskern met een zekere
omvang, ’t Veld te Ardooie (onder hoge recreatiedruk). De interne samenhang en het functioneren van de bos- en
natuurgebieden moet versterkt worden, onder meer door bosuitbreiding en -buffering.
De verspreid liggende historische bosjes op de Rug van Westrozebeke, op het Plateau van Tielt en in het
interfluvium, de kasteelparken, oude spoorwegbeddingen, de kanalen Roeselare-Leie, Leie-Schelde en het
afleidingskanaal zijn opvallende landschapselementen die de natuurlijke structuur versterken als habitats. Ze zijn
van belang als stapsteen of als corridor tussen grotere complexen. Behoud en versterking van deze elementen
en van hun ecologische verbindingsfunctie is wenselijk. Recreatief medegebruik van een aantal van deze
verbindende structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve
netwerken moet mogelijk zijn.

Behoud en versterking van de bos- en parkstructuur
De Leiestreek is een bosarme regio. Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van
versnippering en verlies van biodiversiteit en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken
zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. Bossen worden uitgebreid tot meer samenhangende complexen.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen (bvb. de bijzonder waardevolle bossen van het interfluvium
en op het plateau van Tielt ’t Veld Ardooie, de valleibosjes van de Zeverenbeek en in de Egemse Veldekes) en
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kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische,
ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde
bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de bestaande bossen, de versterking van de
habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaalrecreatieve functie. Bosrelicten (zoals Vijverbos, Koekuitbos en Vijverbos-Meikensbos) op het Plateau van Tielt
en de Rug van Westrozebeke vormen belangrijke stapstenen tussen de bossen van de Zandstreek en de
boscomplexen van de Ieperboog en Houthulst.
Bij de stedelijke gebieden (Gent, Kortrijk, Roeselare, Deinze, Oudenaarde Tielt, Waregem, ..) wordt de
mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen en/of speelbossen te realiseren. De bossen
zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen en moeten voldoende groot zijn om hun multifunctionele
opdracht te kunnen dragen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem. Bosuitbreiding
houdt rekening met actuele landbouwwaarden en gebeurt in overleg met de landbouw.

Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren, ook voor natuurlijke waterberging
De netwerken van valleien zijn belangrijke dragers van de landschappelijke en ecologische structuur. De
riviervalleien van de Bovenschelde en van de Leie met Mandel en Zeverenbeek, zijn ruimtelijk structurerend voor
hun omgeving. Schelde en Leie zijn belangrijke economische waterwegen met een natuurfunctie, een
landschappelijke functie en een ondergeschikte toeristische functie. Deze toeristische functie is belangrijker op de
meanderende “toeristische Leie”. Het natuurlijk karakter is belangrijk voor de recreatieve belevingswaarde van de
waterloop.
Het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Kortrijk-Bossuit en het afleidingskanaal van de Leie zijn naast belangrijke
dragers van de landschappelijke en ecologische structuren, belangrijk als recreatieve as. Behalve het kanaal
Kortrijk-Bossuit hebben deze kanalen een belangrijke functie als economische waterweg.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken, en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van de structuurkenmerken en het
waterbergend vermogen van waterlopen en valleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering
van waterlopen, zoals voor het “rivierherstel” van Schelde en Leie. Maatregelen hiertoe worden gebiedsgericht
ontwikkeld. Het landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien respecteert de natuurlijke dynamiek van het
watersysteem.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten geweerd worden (met
overstromingsgevoelige gebieden worden minstens de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de
watertoetskaarten bedoeld). Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle
overstroombare delen van de vallei (met lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de
overstromingsdynamiek een ecologische meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in
landbouwgebieden beperkt. Er moet gestreefd worden naar natuurlijke overstromingsregimes met
overstromingswater van een goede kwaliteit. Het herstellen van het (natuurlijk) bergend vermogen van de valleien
verdient de voorkeur op de aanleg van kunstmatige wachtbekkens. Dergelijke infrastructurele ingrepen zijn enkel
te verantwoorden om bebouwde gebieden te beveiligen tegen overstromingen.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières (zoals het opnieuw verbinden van de talrijke afgesneden meanders van de Leie). Het herstel
van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is daarbij een bijzonder
aandachtspunt.
Behoud van het industrieel-archeologisch (o.a. oude vlasroterijen langs de “Gouden Leie”) en cultuurhistorisch
(o.a. kastelen zoals van Ooidonk) patrimonium gebonden aan waterlopen en valleien is een uitgangspunt. Een
verantwoord hergebruik op maat van de waterloop of het valleigebied moet mogelijk zijn en mag het natuurlijk
functioneren van de waterlopen niet in de weg staan.
Om beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater (Poekebeek, kanaal Bossuit-Kortrijk) en
bodembeschermingsgebieden te realiseren en om de doelstellingen verbonden aan de Kaderrichtlijn Water te
behalen, wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd.

Behoud van gave landschappen en structurerende landschapselementen, ontwikkeling van nieuwe
landschappen
Het ruimtelijk beleid moet bijdragen tot de versterking van de landschappelijke identiteit en eigenheid van de
streek, en (op deze wijze van de landschappelijke) kwaliteit van de woonomgeving. Behoud en versterking van de
herkenbaarheid van de gave landschappen, van de structurerende reliëfelementen, van bakens en waardevolle
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landschap- en erfgoedelementen, evenals van de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en van
historische nederzettingen staan voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid ook ecologische of toeristischrecreatieve kwaliteiten van de streek versterken. Recreatief medegebruik van een aantal lijnvormige
landschapselementen in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken of gebruik als trage wegen voor
functioneel verkeer (zoals oude spoorwegbeddingen en jaagpaden langs kanalen) moet mogelijk zijn.
Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten aldus de regionale identiteit van een gebied versterken en
landschappelijk ingepast worden. Er wordt rekening gehouden met het traditionele open dan wel gesloten
cultuurlandschap, met aandacht voor het onbebouwd karakter en de opgaande perceelsrandbegroeiingen.
In een groot deel van de regio Leiestreek overheersen verschraalde of nieuwe landschappen: het stedelijk
netwerk Kortrijk-Roeselare en omgeving, de verstedelijkte Leievallei, de kanaalzone Roeselare-Leie, het zandig
interfluvium, bedrijventerreinen, ontginningsgebieden, …. Sommige gebieden zoals in de omgeving van Wingene
zijn gekenmerkt door een grote densiteit van verspreide bebouwing. Hier stimuleert het ruimtelijk beleid de
ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsvol landschap uitgaande van het traditionele landschap. De relicten worden
geïntegreerd in de nieuwe omgeving.
De Leievallei (vooral in het noorden van de regio), de Bovenscheldevallei, het parkenlandschap in het
Scheldeveld, de Rug van Westrozebeke en het (zand)lemige Leie-Schelde interfluvium zijn nog in belangrijke
mate landschappelijk gaaf (relictzones en ankerplaatsen). Het ruimtelijk beleid moet hier randvoorwaarden stellen
en stimuli geven om de landschappelijke kwaliteiten te versterken vanuit de bestaande landschappelijke
samenhang en de relicten van traditionele landschappen.
Bijzondere aandacht in de regio Leiestreek moet uitgaan naar de rivierlandschappen van Schelde en Leie
(meanders, rivierduinsystemen, meersen, …), het kasteel van Ooidonk met omgeving in de Leievallei, de fossiele
Leiearmen, de waardevolle dorpjes en hun omgeving rond Nokere en ten oosten van Kruishoutem, de zeer
waardevolle bosrelicten en hun omgeving op de plateautoppen van het interfluvium of gekoppeld aan
beekvalleien, en de zeldzame veldontginningsresten.
Rond en in de stedelijke centra, de historische boscomplexen en de valleien (bv. zuidelijke Bovenschelde), liggen
cultuurhistorisch waardevolle kasteeldomeinen. Deze parken zijn belangrijk als publieke groene ruimten en
vormen noodzakelijke schakels in het landschapsecologische netwerk. Ze moeten behouden blijven als
volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten.
Het archeologische erfgoed vormt een afwegingsfactor bij het toekennen van ruimtelijke functies aan een gebied.
Er wordt getracht het archeologisch erfgoed in site te bewaren. Bij belangrijke ingrepen moet het bodemarchief
omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft.

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
In de regio Leiestreek is een uitbreiding van de recreatieve groengebieden gewenst, vooral rond de stedelijke
gebieden waar er een tekort is.
De rivieren en kanalen vormen in de Leiestreek de ruggengraat voor zachte recreatie (fietsen, toervaart,…).
Daarnaast is een verdere recreatieve ontsluiting van de aantrekkelijke landschappen gewenst. De Leiestreek is
rijk aan aantrekkelijke landelijke gebieden, vooral de gave valleidelen van de toeristische Leie en van de
Bovenschelde, evenals het (zand)lemig interfluvium, en het cultuurhistorisch waardevol erfgoed.
Het cultureel erfgoed (bijzondere dorpskernen met een gave omgeving in het interfluvium, waterbouwkundig
erfgoed langs Leie en Schelde, relicten van de vlasroterij langs de Gouden Leie, industrieel erfgoed,
kasteeldomeinen nabij Gent en de andere steden, bij woonkernen en in het interfluvium, oude spoorwegbermen
en omvangrijke waterpartijen) vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een
hedendaagse ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken.
Een gedifferentieerd recreatief medegebruik van waardevolle natuurcomplexen en landschappen moet in
overeenstemming zijn met de ruimtelijke draagkracht van deze gebieden.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk
gebied. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en kansen
bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie. Dit is vooral
belangrijk in het interfluvium en langs de Schelde, langs de Leie, op de Rug van Westrozebeke en in de
noordelijke zones van het Plateau van Tielt.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
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Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Leiestreek te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend
ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Leiestreek wordt
aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende zeven deelruimten.
1.

Plateau van Tielt

2.

Noordelijke Leievallei

3.

Zuidelijke Leievallei

4.

Zandig interfluvium Leie – Schelde

5.

Zandlemig en lemig interfluvium

6.

Vallei van de Bovenschelde

7.

Rug van Westrozebeke

4.1

Deelruimte 1. Plateau van Tielt

De deelruimte Plateau van Tielt wordt in het westen begrensd door de Rug van Westrozebeke, in het oosten door
het afleidingskanaal van de Leie en door de vallei van de Oude Mandel-Zeverenbeek, in het zuiden door het
regionaalstedelijk gebied Roeselare en de Mandelvallei, en in het noorden door de veldgebieden van de
Zandstreek. In het westen en het noorden gaat het om de projectgrenzen van de buitengebiedregio’s KustPolders-Westhoek en Veldgebied Brugge-Meetjesland. De ruggengraat van deze deelruimte bestaat uit het
golvende Plateau van Tielt en zijn uitlopers.
KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE PLATEAU VAN TIELT (2a EN 2b)
Globaal genomen is in de deelruimte Plateau van Tielt de landbouw ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau.
Het ruimtelijk beleid ondersteunt glastuinbouw (en intensieve veeteelt ) in de concentratiegebieden van Vlaams
niveau. Voor de natuurlijke structuur zijn vooral de beekvalleien ruimtelijk structurerend. Vooral de Poekebeek en
de beekvallei bij de Egemse Veldekens hebben een regionaal belang. Meestal heeft de natuur in de beekvalleien
een ondergeschikte functie. Ardooieveld is een belangrijke te ontwikkelen boskern met belangrijke
natuurwaarden. Enkele stapsteenbosjes, verspreid over het plateau worden verder ontwikkeld. De structurerende
reliëfelementen van het Plateau van Tielt en zijn uitlopers worden gevrijwaard.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Plateau van Tielt is opgebouwd uit ruimtelijke concepten.
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 2a en 2b).
Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

In deze aaneengesloten landbouwgebieden worden land- en tuinbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard.

-

Er wordt gestreefd naar een bundeling van glastuinbouw.
Gebied 1.1 “Landbouwgebied van het westelijke Plateau van Tielt” is een
concentratiegebied glastuinbouw, met uitzondering van die delen van het
landbouwgebied die behoren tot de natuurlijke structuur op Vlaams niveau, delen
die liggen in open ruimte verbindingen, of delen die overlappen met structurerende
elementen van de landschappelijke structuur op bovenlokaal, of mogelijk op lokaal
niveau. In dit concentratiegebied vestigen zich prioritair nieuwe bedrijven. Het
ruimtelijk beleid ondersteunt het uitwerken van faciliterende maatregelen en
infrastructuren om de aantrekkingskracht van het gebied op tuinders te vergroten.
Planningsinitiatieven voor bedrijvenzones glastuinbouw zijn aangewezen.

-

Open historische kouters worden gevrijwaard.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven,
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van
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het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud, en via
stimulerende maatregelen het versterken van een netwerk van deze elementen.
Aansluitend op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het
landbouwgebied verspreid kleinere beken en sloten voor waar een goede
waterkwaliteit van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Een betere
landschapsecologische basiskwaliteit wordt bekomen. Het netwerk aan kleine
landschapselementen functioneert als ecologische infrastructuur en draagt bij tot
de regionale identiteit. Er gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie
van dit netwerk tussen beekvalleien en tussen de schaarse bossen.
-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
1.1 (kaart 2a) Landbouwgebied van het westelijke Plateau van Tielt,
concentratiegebied glastuinbouw
1.2 (kaart 2b) Landbouwgebied van het oostelijke Plateau van Tielt

Ontwikkelen van samenhangende boscomplexen en bosuitbreiding
-

De ecologisch meest waardevolle delen van de voor de natuurlijke structuur
bepalende bossen (gebieden 2.1 en 2.4) zijn en/of worden opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk.
De overige structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten worden gelegd.

-

De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de
bestaande bossen, door bosuitbreiding en door het realiseren van bosverbindingen
via kleine landschapselementen of stapsteenbosjes. Bosuitbreiding houdt rekening
met andere natuurwaarden en versterkt de landschappelijke kwaliteiten.

-

Naast voornamelijk een hoofdfunctie natuur, hebben de bossen van Ardooieveld
(2.1) een belangrijke recreatieve en landschappelijke functie. Deze bossen worden
uitgebreid. Prioritair is de bosuitbreiding tussen de bestaande bossen. De
recreatieve functie wordt ruimtelijk gestuurd door de ecologische draagkracht van
het bos. Het ruimtelijk beleid laat een versterken toe van het cultuurhistorisch
erfgoed van de kasteeldomeinen.

-

Het uit te breiden Kerselaarbos (2.3), het nieuwe speelbos Tielt (2.5) en het
historische bosherstel Meikensbos (2.7) hebben voornamelijk een sociaalrecreatieve functie. Een goede recreatieve ontsluiting is wenselijk, doch is
afgestemd op de andere bosfuncties.

-

Bij het Gaversbosje (2.8) bestaat de buffer voornamelijk uit gebied met een
nevenfunctie natuur (gebied 4.7). Dit bosje wordt slechts beperkt uitgebreid in de
vallei van de Speibeek.

-

Er wordt een beperkte bosuitbreiding voorzien nabij de Huwynsbossen (gebied
2.2), aansluitend bij de bestaande historische boscomplexen.

boscomplexen met
hoofdfunctie natuur

bossen met verweving
van functies
(pijl = bosuitbreiding)

Gebieden:
Kaart 2a
2.1 Ardooieveld
2.2 Huwynsbossen
2.3 Kerselaarbos (= Bos ter Kerst)
2.4 Bos Egemse Veldekens
2.5 Speelbos Tielt
2.6 Bos kasteeldomein Ronceval Tielt

Kaart 2b
2.7 Meikensbos-Vijverbos Dentergem
2.8 Gaversbos
2.9 Bos kasteelpark van Poeke
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Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien met ruimte voor waterberging
-

De vallei van de Ringbeek in de Egemse Veldekens en delen van de
Poekebeekvallei zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op
bovenlokaal niveau. Natuur is er de hoofdfunctie. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen zijn en/of
worden in het Vlaams Ecologisch Netwerk opgenomen. Binnen deze
natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte tot
vochtige ecotopen.

-

Een meer natuurlijk beeksysteem is gewenst. De structuurkenmerken van de
waterlopen worden waar nodig verbeterd door meer ruimte te voorzien voor de
waterloop (hermeandering, natuurlijkere oevers, ruimer winterbed, …).

-

De vallei wordt gevrijwaard van bebouwing.

-

Landbouw op permanente graslanden kan een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

Gebieden :
3.1 (kaart 2a) De Egemse Veldekens
3.2 (kaart 2b) Vallei van de Poekebeek (Wantebeek-Poeke)

Behoud en versterking van gevarieerde (open/half open-) valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van deze
valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en
waterberging, en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden en andere ecotopen
kenmerkend voor deze valleien en van kleine landschapselementen. Waar
opportuun, wordt dit gecombineerd met de verhoging van het waterbergende
vermogen. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw behouden.

-

Doelstelling is behoud en herstel van het kleinschalige landschap in delen van de
valleien van de Poekebeek, Krekebeek, Devebeek, Huwynsbeek, Speibeek en
Maanbeek, met afwisseling van grasland omzoomd door houtkanten en
bomenrijen en met beekbegeleidend bos, verspreide moerassige delen en andere
beboste delen.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd
op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover het de draagkracht van de landbouwof natuurfunctie niet overschrijdt.

-

Deze gebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
Kaart 2a
4.1 Vallei van de Krekebeek
4.2 Vallei van de Huwynsbeek
4.3 Vallei van de Devebeek

Kaart 2b
4.4 Vallei van de Poekebeek Tielt-Ruiselede
4.5 Vallei van de Poekebeek Ruiselede Wantebeek
4.6 Vallei van de Poekebeek Poeke-Nevele
4.7 Vallei van de Speibeek bij Gaversbos
4.8 Vallei van de Maanbeek
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Vrijwaren van het waardevolle reliëfelement Poelberg met herstel van ecologische en landschappelijke
waarden verweven met landbouw
-

De Poelberg wordt als structuurbepalend reliëfelement en landschappelijke baken
gevrijwaard. Landbouw is hoofdfunctie of in delen van het gebied is landbouw
nevenfunctie met natuur. Deze laatste delen kunnen als natuurverwevingsgebied
gedifferentieerd worden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de
opwaardering van de ecologische functie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en
kleine landschapselementen.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding.

Gebieden (kaart 2b):
5.1 Poelberg

Behoud (en ontwikkeling) van open waters met ecologische waarde
-

Een aantal groeven en hun directe omgeving biedt een potentieel voor de
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden verbonden aan moeras(bos),
open water, oevers en taluds. Deze natuurwaarden worden in deze natuurarme
regio verder ontwikkeld, prioritair al in de luwe zones tijdens de ontginning.

Gebieden (kaart 2a):
6.1 Kleigroeve van Egemkapelle
6.2 Groeven steenbakkerij Ketelberg

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

oude spoorwegbedding

-

Een aantal beken en droge lineaire elementen (oude spoorwegbedding) hebben
een functie als natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en
dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos
en natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

De oude spoorwegbedding heeft tevens een recreatieve functie. Het ruimtelijk
beleid ondersteunt deze functie, in evenwicht met de natuurverbindende functie en
landschappelijke kwaliteiten.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak. De spoorwegbedding Tielt-Meulebeke en de
Neringbeek-Reigerbeek zijn bijkomend aangeduid omwille van hun bovenlokale
belang.

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang:
Spoorwegbedding Tielt-Meulebeke (kaart 2a) en Neringbeek - Reigerbeek (kaart 2b)
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Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal landschappen bezit uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze
waarden in hun onderlinge samenhang.
Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de
landschapsatlas.

Gebieden (kaart 2b):
7.1 Poelberg (-molen en omgeving)
7.2 Vallei van de Poekebeek
(deels in de buitengebiedregio Veldgebied Brugge – Meetjesland)
7.3. Omgeving Vrouwemolen en Artemeersmolen

in overdruk

Vrijwaren van markante plateauranden
-

Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding. Behoud en herstel via
stimulerende maatregelen van kleine landschapspelelementen is wenselijk.
Hierdoor kan een positieve bijdrage aan de erosieproblematiek en aan het
functioneren als ecologische infrastructuur worden geleverd.

Gebieden:
Kaart 2a
8.1 Rug van Hooglede
8.2 Plateau van Tielt - west / Dominiek Savio
8.3 Pittemberg
8.4 Kam Koolskamp - Egem - Tielt

Kaart 2b
8.5 Kam Tielt - Kanegem - Aarsele
8.6 Kam Vinkt

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige
landschappelijke entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

De meeste kasteeldomeinen en –parken kunnen tevens een rol opnemen als
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied. Het park Meulebeke Ter Borcht (9.5)
vervult een belangrijke recreatieve functie (permanente verblijfsrecreatie
aanwezig).

Gebieden (niet limitatieve lijst):
Kaart 2a:
9.1 Kasteeldomein Ardooieveld (= deel van 2.1)
9.2 Park neurologische kliniek Pittem
9.3 = 2.6 Kasteeldomein Ronceval bij Tielt
9.4 Park Dominiek Savio
9.5 Park Meulebeke Ter Borcht
9.6 Kasteeldomein Zwevezele
Kaart 2b: 9.7 = 2.9 Kasteel(park) Poeke
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Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Waardevolle open ruimte verbindingen nabij stedelijke gebieden of in belangrijke
open-ruimte restanten in stedelijke netwerken, kunnen essentieel zijn om de
verstedelijking van open landbouwgebieden tegen te gaan, om het functioneren
van ecologische corridors te vrijwaren of om de openheid van het landschap te
garanderen. Zij zijn belangrijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. Zij worden
gevrijwaard.

Gebieden:
10.1 Open ruimteverbinding tussen het stedelijk gebied Roeselare
en Hooglede - Oostnieuwkerke

Mozaïeklandschap: behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of
bos hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

In deze mozaïeklandschappen is het ruimtelijk beleid gericht op het behoud van
de grondgebonden landbouwfunctie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de
aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen (zoals de graslanden).

Gebieden:
11.1 (kaart 2a) Mozaïeklandschap ter hoogte van Sint - Idesbaldus

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Roeselare af. De
afbakeningslijn uit dit planningsproces is schematisch weergegeven op kaart 2a.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Tielt en Torhout is een provinciale
taak. Deze twee kleinstedelijke gebieden hebben nog geen (voorlopig of definitief
goedgekeurde) ruimtelijke begrenzing.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden. De landbouw in de
randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen behouden.

Gebieden:
12.1: (kaart 2a) regionaalstedelijk gebied Roeselare

4.2

Deelruimte 2. Noordelijke Leievallei

De deelruimte Noordelijke Leievallei wordt in het noordwesten begrensd door het Afleidingskanaal van de Leie en
de valleien van het complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude Kaandelbeek en de Oude Mandel, in het noorden
door de buitengebiedregio Veldgebied Brugge-Meetjesland en het grootstedelijk gebied Gent, in het zuidoosten
door de gewestweg N43 Gent-Deinze-Waregem, en in het zuidwesten door de Mandelvallei.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE NOORDELIJKE LEIEVALLEI (3a EN 3b)
De vallei van de Leie is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. De valleien van het
complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude Kaandelbeek zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur van
deze deelruimte. Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar een afwisseling van beekbegeleidende bossen,
verspreide moerassige delen, kleine landschapselementen en graslanden die in bepaalde delen verweven
voorkomen met de landbouw. De hoger gelegen delen van de deelruimte worden hoofdzakelijk erkend en
gevrijwaard voor de land- en tuinbouw.
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Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijke Leievallei is opgebouwd uit ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen
(kaarten 3a en 3b).

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De hoofdfunctie van dit gebied is natuur.

-

De valleien van de Leie en het complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude
Kaandelbeek zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal
niveau. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle delen van de
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen zijn of worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar het herstel van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en ontwikkeling van beekbegeleidende
bossen met natuurlijke overgangen tot de drogere valleiflanken. Lokaal kan
gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met een
mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane ontwikkeling van
diverse bostypes. Landbouwers kunnen een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt een integraal rivierherstel met herstel van
meersengebieden, herstel van het natuurlijk functioneren van de
structuurbepalende processen (zoals een meer natuurlijke overstromingsdynamiek
(in de vallei) van de Leie en haar zijbeken, kwel, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie, …), en aantakking van afgesneden meanders bij een voldoende
verbetering van de waterkwaliteit. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd
in relatie tot hun systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil
nagestreefd.

-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van de gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere
aandacht voor de scherpe steilrand van de Zeverenbeekvallei en de valleiranden
van de Leievallei. De ganse breedte van de vallei plus steilranden wordt maximaal
ruimtelijk benut om de gradiënten en de daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te bieden.

-

Kasteel- en parkdomeinen in de vallei van de Leie zijn landschappelijk
structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als
volwaardige entiteiten.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de
gebieden niet overschrijdt.

Gebieden:
Kaart 3a
1.1 Assels –Muynckhammen / Hoge
Blaarmeersen – Leievallei Hoge en
Lage Lake
1.2 Keuzemeersen – Leievallei Keuzegoed
1.3 Latemse meersen
1.4 Leievallei - Kwaadham

Kaart 3b
1.9 Leievallei - Meander Grammene

1.10 Leievallei - Meander Neerhoek
1.11 Leievallei - Ter Linde met kasteel te
Lake
1.12 Zeverenbeekvallei en vallei van de
Vondelbeek

1.5 Leievallei - Welde meers – Scheidbeek
1.6 Leievallei - Ooidonk met kasteel van
Ooidonk
1.7 Leievallei – VosselareputRekkelingebeek
1.8 Rosdambeekvallei
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Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Landbouw en
natuur zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van het valleilandschap
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

De valleien van de Leie en van een aantal zijbeken zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op
verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en waterberging. De
overstromingsgevoelige meersengebieden, de oude (fossiele) meanders,
steilranden en kleine landschapselementen dienen gevrijwaard te worden en/of
hersteld. Afgesneden meanders worden terug aangekoppeld voor zover de
waterkwaliteit dit toelaat. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw
behouden.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van de structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen, kwel,
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, … Het herstel van de natuurlijke
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Leie en haar zijbeken wordt
vooropgesteld. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd,
rekening houdend met de nevenfuncties.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie op elkaar afgestemd.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen kenmerkend voor
deze valleien en van de kleine landschapselementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

-

Behoud en herstel van het kleinschalige landschap in delen van de valleien van de
Rekkelingebeek, de Rosdambeek en de Oude Kale (2.1) en langs het
Schipdonkkanaal (2.2), met afwisseling van grasland omzoomd door houtkanten
en bomenrijen en met beekbegeleidend bos, verspreide moerassige delen en
andere beboste delen wordt vooropgesteld. De stapsteenbossen Meerskant en
Meigemhoek, aanwezig op de hoger gelegen gronden langs het Schipdonkkanaal,
bieden een meerwaarde.

-

Behoud en versterking van de relicten van de vlasindustrie met name de roterij en
rootputten die een waardevol industrieel-archeologisch kenmerk voor de streek
vormen. Zij dienen behouden te worden als een waardevolle entiteit.

-

Kasteel- en parkdomeinen in de vallei van de Leie zijn landschappelijk
structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als
volwaardige entiteiten.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de gebieden
niet overschrijdt.

-

Deze gebieden worden gevrijwaard van bijkomende bebouwing.

Gebieden:
Kaart 3a
2.1 Vallei van de Oude Kale
2.2 Omgeving Schipdonkkanaal
2.3 Leievallei-Vetterskouter
2.4 Graslanden Leiekant-Maaigemhoek
2.5 Leievallei - Hulhage - Oostmeers
2.6 Assels en Piereput

Kaart 3b
2.7 Leievallei - Brielmeersen
2.8 Oude Mandelbeek
2.9 Leievallei - Meander Machelen
2.10 Leievallei - Meander Gottem
2.11 Leievallei - Meander Oeselgem
2.12 Leievallei - Ter Linde
2.13 Deel van de Zeverenbeekvallei
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Bossen behouden als structuurbepalende natuur- en landschapselementen
-

De hoofdfunctie in dit gebied is bos.

-

Het Warandebos is een zeldzaam relict van een bos op een rivierduin.

-

De bosstructuur blijft maximaal behouden als structuurbepalend
landschapselement. Mogelijkheden bestaan om in overgangen naar een open
landschapstructuur heischrale vegetaties een kans te bieden. De aanwezige
landduinvegetatie blijft maximaal gevrijwaard. De overgang en verbinding naar de
Leievallei wordt waar mogelijk ruimtelijk versterkt.

Gebieden (kaart 3a) :
3.1 Warande

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de grondgebonden land- en tuinbouw als
drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard. Mogelijkheden voor een gerichte
ruimtelijke ondersteuning van glastuinbouw, op lokaal of regionaal niveau, kunnen
onderzocht worden.

-

De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals
in de omgeving van Deinze, Gent en Zulte zorgen voor een landschappelijke
visuele openheid.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven,
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende
maatregelen, het versterken van een raamwerk van deze elementen, zoals langs
de Merebeek, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd
wordt, zodat de regionale identiteit versterkt wordt, en zodat de overgang tussen
natuurkernen en landbouwgebieden minder scherp wordt. Hierbij gaat bijzondere
aandacht naar de verbindende functie van dit netwerk tussen de valleicomplexen.

-

Het open landschappelijk karakter van de historische kouters dient gevrijwaard te
worden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 3a
4.1 Landbouwgebied Landegem - St.-Maria-Leerne
4.2 Landbouwgebied Nevele - Landegem
4.3 Landbouwgebied Afsnee
4.4 Landbouwgebied Meigem
Kaart 3b
4.5 Landbouwgebied Zeveren
4.6 Landbouwgebied Deinze – Grammene
4.7 Landbouwgebied Wontergem
4.8 Landbouwgebied Markegem
4.9 Landbouwgebied Machelen
4.10 Landbouwgebied Zulte
4.11 Landbouwgebied Molenhoek
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Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige
landschappelijke entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Een aantal kasteeldomeinen en parken kan tevens een rol opnemen als geheel of
gedeeltelijk openbaar groengebied.

Gebieden (niet limitatieve lijst):
Kaart 3a
5.1 Kasteel van Crombrugghe
5.2 Kasteelpark Sint-Martens-Latem
5.3 Kasteel Ter Lake
5.4 Park Deurle
5.5 Kasteel Ooidonk
5.6 Park Gampelarehoeve
5.7 Kasteel Borluut
5.8 Kasteel Mariasteen
5.9 Kasteel Mere
5.10 Kasteel Rooman

Kaart 3b
5.11 Park Brielmeersen
5.12 Kasteel Ter Wallen
5.13 Kasteeldomein te Lake

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

-

Een aantal beken en droge lineaire elementen hebben een functie als
natuurverbinding en zijn belangrijk voor de migratie van planten en dieren. Vaak
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak.

droog lineair element
Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
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Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

in overdruk

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de esthetische en
cultuurhistorische waarden. Bijkomende bebouwing is niet wenselijk. Hier zijn de
gave landschappen overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de
landschapsatlas.

-

De identiteit van de Leiemeersen en kasteeldomeinen versterken door herstel van
kleine landschapselementen. Het gebied 6.2 “Ooidonk” heeft een landschappelijk
belang op Europees niveau.

-

De identiteit van het complex Vondelbeek-Zeverenbeek-oude Kaandelbeek (6.3)
versterken door herstel en aanplant van kleine landschapselementen en
rivierbegeleidende bossen.

-

Behoud en herkenbaarheid in het landschap van het sas van Astene met
sasmeesterwoning.

Gebieden:
Kaart 3a
6.1 Kasteeldomein van Sint-Martens-Leerne
6.2 Kasteel van Ooidonk en Leiemeersen en
sas van Astene

Kaart 3b
6.3 Vallei van de Zeverenbeek

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Waardevolle open ruimteverbindingen zijn essentieel om de verstedelijking van
open landbouwgebieden tegen te gaan en de openheid van het landschap te
garanderen.

-

Ze worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining.

Gebieden:
7.1 Open ruimteverbinding ter hoogte van Afsnee (kaart 3a)
7.2 Open ruimteverbinding Deinze noord (kaart 3a)
7.3 Open ruimteverbinding tussen Machelen - Olsene (kaart 3b)

Behouden en versterken van de landschaps- en natuurwaarden van het golfterrein
-

Natuur is een nevenfunctie.

-

De aanwezige landduinvegetatie op de historische landduin te Sint-Martens-Latem,
blijft maximaal gevrijwaard, rekening houdend met het recreatief gebruik.

Gebieden: (kaart 3a)
8.1 Golf Sint-Martens-Latem
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest heeft het grootstedelijk gebied Gent afgebakend. Dit proces
stelt deze visies niet in vraag. Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Deinze
is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
gezocht worden naar ruimte voor randstedelijk groen.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet ontwikkelingskansen behouden.

Gebieden:
9.1 Grootstedelijk gebied Gent (kaart 3a)
9.2 Kleinstedelijk gebied Deinze

4.3

Deelruimte 3. Zuidelijke Leievallei

De deelruimte Zuidelijke Leievallei omvat het West-Vlaamse deel van de Leievallei en de Mandelvallei. In het
zuiden vormen de Frankrijk, Henegouwen en het interfluvium Leie-Schelde de grens, in het westen de E403/A17.
Deze deelruimte overlapt met het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “Regio Kortrijk” en met de stedelijke
gebieden Kortrijk, Roeselare, Waregem en Menen. Voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is een visie
vastgesteld. In dit proces wordt vanuit het Vlaamse niveau deze visie niet meer in vraag gesteld.
KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDELIJKE LEIEVALLEI (4a EN 4b)
In deze sterk verstedelijkte deelruimte is de Leievallei ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur op
Vlaams niveau. In de Leiemeersen vormt natuur de hoofdfunctie samen met integraal waterbeheer, soms een
nevenfunctie met landbouw. Er is ruimte voor herstel van de natuurlijke rivierdynamiek. Tussen en in de sterk
verstedelijkte gebieden spelen landbouw, natuur en recreatief groen een cruciale rol in het bewaren en versterken
van de resterende open ruimte gebieden. Het vergroten van het areaal (randstedelijke) recreatieve
groengebieden is belangrijk.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijke Leievallei is opgebouwd uit ruimtelijke concepten.
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 4a en 4b).

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in Leievallei en in beekvalleien met ruimte voor
waterberging
-

De hoofdfunctie is natuur.

-

De vallei van de Kasselrijbeek (1.1), de Leievallei-Plaatsbeekvallei tot Ooigembos
(1.2) en het meersengebied Leievallei Laag Vlaanderen (1.3) zijn
structuurbepalend op bovenlokaal niveau. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle delen van de valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen
zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Het ruimtelijk beleid in de vallei van de Kasselrijbeek (1.1) ondersteunt het behoud
en herstel van de natuurwaarden en het integraal waterbeheer (natuurlijke
waterhuishouding, herstel van de natuurlijke loop en winterbedding, natuurlijke
oeverzones, graslandgebruik en het verhogen van het kombergend vermogen).

-

Het ruimtelijk beleid in de Leievallei-Plaatsbeekvallei (1.2) en Laag Vlaanderen
(1.3) ondersteunt een integraal rivierherstel met herstel van meersengebieden, het
herstel van het natuurlijk functioneren van de structuurbepalende processen (zoals
een meer natuurlijke overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Leie en haar
zijbeken, kwel, meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, …) en de aantakking
van afgesneden meanders bij een voldoende verbetering van de waterkwaliteit.
De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd.
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-

Het landschap van de vallei van de Plaatsbeek tot Ooigembos (1.2) bezit
uitgesproken esthetische en cultuurhistorische waarden. Het ruimtelijk beleid
ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun onderlinge
samenhang.

-

Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar het herstel van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en ontwikkeling van beekbegeleidende
bossen met natuurlijke overgangen tot de drogere valleiflanken. Lokaal kan
gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap met een
mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane ontwikkeling van
diverse bostypes. De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel mogelijk
hersteld. Ook de overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen
open gehouden om de biotopen van de gradiënten te behouden of te herstellen.
Er is bijzondere aandacht voor de randen van de Leievallei. De ganse breedte van
de vallei plus steilranden wordt maximaal ruimtelijk benut om de gradiënten en de
daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te bieden. Landbouwers
kunnen een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de
gebieden niet overschrijdt.

Gebieden:
1.1 (kaart 4a) Vallei van de Kasselrijbeek
1.2 (kaart 4a) Leievallei, vallei van de Plaatsbeek tot Ooigembos
1.3 (kaart 4b) Leievallei Laag Vlaanderen
In het regionaalstedelijk gebied Roeselare:
10.1.7 (kaart 4a) De Mandelhoek (met kasteeldomeinen De Waterhoek - Ermitage)

Behoud en versterking van gevarieerde (open/half open) valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van deze valleilandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur of een hoofdfunctie landbouw
hebben.

-

De valleien van de Leie en van een aantal zijbeken zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op
verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en waterberging. De
overstromingsgevoelige meersengebieden, de oude (fossiele) meanders,
steilranden en kleine landschapselementen dienen gevrijwaard te worden en/of
hersteld. Afgesneden meanders worden terug aangekoppeld voor zover de
waterkwaliteit dit toelaat. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw
behouden.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van de structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen, kwel,
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, … Het herstel van de natuurlijke
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Leie en haar zijbeken wordt
vooropgesteld. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd,
rekening houdend met de nevenfuncties.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie op elkaar afgestemd.

-

Bos- en parkstructuren op (vervuilde) slibgronden kunnen een oplossing bieden
om milieuhygiëne te koppelen aan park- en bosontwikkeling (bijvoorbeeld gebied
2.9). Dergelijke gebieds- en landschapsvreemde ophogingen en afgravingen of
ontginningen dienen in de toekomst vermeden te worden.

-

Het natuurreservaat “zavelput” (2.7) dient lokaal als natuurcomplex versterkt te
worden. De bestaande natuurwaarden worden zoveel mogelijk gevrijwaard en
versterkt. Binnen de ecologische draagkracht van het gebied en zijn omgeving
wordt zachte recreatie versterkt.
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-

In de Mandelbeekvallei (2.1 en 2.2), de Oude Mandelvallei (2.2), de Gaverbeeken Hooibeekvallei (2.3) en de Palingbeekvallei (2.10), wordt het kleinschalige
(vallei) landschap behouden en hersteld, met afwisseling van graslanden
omzoomd met houtkanten, bomenrijen, beekbegeleidende bosjes, verspreide
moerassige of beboste delen.
Naast behoud en versterken van het (vallei-) landschap wordt in deze beekvalleien
ruimte voorzien voor grondgebonden landbouw, waterberging, natuur- en
bosontwikkeling.
De ecologische corridorfunctie van de waterlopen dient gevrijwaard te worden.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen kenmerkend
voor deze valleien en van de kleine landschapselementen bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige natuur- en
landschapswaarden.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de
gebieden niet overschrijdt.

-

Het landschap in de omgeving Munken (gebied 2.6) bezit uitgesproken
esthetische en cultuurhistorische waarde. Het ruimtelijk beleid ondersteunt het
behoud en herstel van deze waarden in hun onderlinge samenhang.

-

Behoud en versterking van de relicten van de vlasindustrie met name de roterij en
rootputten die een waardevol industrieel-archeologisch kenmerk voor de streek
vormen. Zij dienen behouden te worden als een waardevolle entiteit.

-

De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
2.1 (kaart 4a) De Mandelbeekvallei Ingelmunster
2.2 (kaart 4a) De Mandel en Oude Mandelvallei
2.3 (kaart 4a) De Gaverbeek- en Hooibeekvallei
2.4 (kaart 4a) Leievallei te Sint-Baafsvijve
2.5 (kaart 4a) Leievallei - Molenwijk
2.6 (kaart 4a) Leievallei - omgeving Munken (kasteel van Ooigem)
2.7 (kaart 4a) Leievallei - site zavelput (Beaulieu )
2.8 (kaart 4a) Leievallei - Bavikhove
2.9 (kaart 4b) Leievallei - Het Eiland Bousbecque
2.10 (kaart 4b) De Palingbeekvallei - Meurissonsbeek Rekkem
In het regionaalstedelijk gebied Roeselare:
10.1.8 (kaart 4a) De Lokkebeekvallei

Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen

boscomplexen met
hoofdfunctie natuur

-

Het ecologisch zeer waardevolle Ooigembos wordt gebufferd en uitgebreid (3.2).
Hier primeert de natuurfunctie. Dit bos is samen met gebied 1.2 (Leievallei, vallei
van de Plaatsbeek tot Ooigembos) een samenhangende natuurcomplex en is of
wordt opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Verspreid in het gebied ligt een aantal boscomplexen. Deze bossen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging
met andere bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap,
cultuurhistorie, bosbouw, recreatie,…) accenten worden gelegd.

-

De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de
bestaande bossen, door bosuitbreiding en door het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of stapsteenbosjes.
Bosuitbreiding houdt rekening met andere natuurwaarden en versterkt de
landschappelijke kwaliteiten.
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-

Daarnaast maken bestaande of nieuw te ontwikkelen bossen deel uit van
recreatieve groenpolen (zie verder). In deze bossen is de recreatieve functie
belangrijk(er). Zo vervult het uit te breiden domein Baliekouter (3.1) een
belangrijke recreatieve functie.

Gebieden:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

bossen met verweving van
functies
(pijl = bosuitbreiding)

(kaart 4a) Baliekouter provinciaal domein
(kaart 4a) Ooigembos
(kaart 4a) Bergkapel (= Patrijzenbos) Lendelede
(kaart 4a) Heulebos (in mozaïeklandschap 6.2)
(kaart 4b) Samainsbos (in mozaïeklandschap 6.4)

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
-

In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als
ruimtelijke drager gevrijwaard. Landbouw is er de hoofdfunctie.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven,
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende
maatregelen, het versterken van een raamwerk van deze elementen, zodat een
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt, zodat de regionale
identiteit versterkt wordt, en zodat de overgang tussen natuurkernen en
landbouwgebieden minder scherp wordt. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de
verbindende functie van dit netwerk tussen de valleicomplexen.

-

Het open landschappelijk karakter van de historische kouters dient gevrijwaard te
worden.

-

De waardevolle landbouwgebieden, gelegen in een landschap onder
verstedelijkingsdruk, vervullen een rol als open ruimte corridor in het stedelijke
netwerk van Vlaams niveau Kortrijk-Menen-Roeselare-Waregem. De
grondgebonden landbouw kan zorgen voor een landschappelijke visuele openheid.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
5.1 (kaart 4a) Landbouwgebied in de driehoek E403 - kanaal Roeselare, Ooigem - Leie
5.2 (kaart 4b) Landbouwgebied tussen Menen en Wevelgem
5.3 (kaart 4b) Landbouwgebied tussen Wervik en Menen
Landbouw als drager van open ruimtekamers in een verstedelijkte omgeving :
5.4 (kaart 4a) Landbouwgebied tussen de Oude Mandel en de as Oostrozebeke en Wielsbeke
5.5 (kaart 4a) Landbouwgebied Gavers Oostrozebeke - Wielsbeke
5.6 (kaart 4a) Landbouwgebied oude spoorwegbedding Oostrozebeke
5.7 (kaart 4a) Landbouwgebied Wielsbeke zuid
5.8 (kaart 4a) Landbouwgebied Desselgem noord
5.9 (kaart 4a) Landbouwgebied Desselgem west
5.10 (kaart 4a) Landbouwgebied Desselgem zuid
5.11 (kaart 4a) Landbouwgebied Waregem zuid
5.12 (kaart 4a) Landbouwgebieden ter hoogte van Warande
5.13 (kaart 4a) Landbouwgebied Engelhoek
5.14 (kaart 4a) Landbouwgebied Belgiek
5.15 (kaart 4a) Landbouwgebied Sint - Lodewijk - Vichte
5.16 (kaart 4b) Landbouwgebied Lauwe - Aalbeke - Rekkem
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Mozaïeklandschap: behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of
bos hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

In deze mozaïeklandschappen is het ruimtelijk beleid gericht op het behoud van
de grondgebonden landbouwfunctie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de
aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen (zoals de graslanden).

-

Aansluitend bij het Heulebos is beperkte bosuitbreiding wenselijk (6.2).

Gebieden:
6.1 (kaart 4a) Mozaïeklandschap ter hoogte van de Beneluxbrug (Harelbeke zuid)
met kanaalbos
6.2 (kaart 4a) Omgeving Heulebos (3.4)
6.3 (kaart 4b) De Heerlijkheid ten Heule (Aalbeke)
6.4 (kaart 4b) Omgeving Samainsbos (3.5)

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Waardevolle open ruimteverbindingen nabij de stedelijke gebieden worden
gevrijwaard.

Gebieden:
7.1
7.2
7.3
7.4

(kaart 4a) Open ruimteverbinding tussen Ingelmunster en Oostrozebeke
(kaart 4a) Open ruimteverbinding tussen de Gavers en de Leie
(kaart 4b) Open ruimteverbinding tussen Wervik en Menen
(kaart 4b) Open ruimteverbinding tussen stedelijk gebied Kortrijk en
Rijsel - Moeskroen - Halluin (Frankrijk)

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen: kanaal en beken

beek - kanaal

-

Een aantal beken en kanalen hebben een functie als natuurverbinding en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende
elementen belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt. De (zacht-) recreatieve (park-)functie
van deze beekdoorgangen doorheen de bebouwde gebieden wordt ontwikkeld.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak. De oude spoorwegbedding Ingelmunster-Oostrozebeke
is bijkomend aangeduid omwille van zijn bovenlokaal belang.

oude spoorwegbedding

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang:

-

Oude spoorwegbedding Ingelmunster-Oostrozebeke (kaart 4a, aangeduid in gebied 5.6)
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Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen

park of kasteeldomein

-

Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige landschappelijke
entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

De meeste kasteeldomeinen en –parken kunnen tevens een rol opnemen als
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied.
Gebieden: (soms gegroepeerd, niet limitatieve lijst):
Op kaart 4a :
9.1 Domein Visserie Oostrozebeke
9.2 Hof ter Lembeek Wielsbeke
9.3 Kasteeldomein Wakken
9.4 (in 2.6) Kasteel van Ooigem
9.5 Kasteel Ter Elst Waregem
9.6 Stadspark Waregem
9.7 Kasteeldomein F. Verhaeghestraat Waregem
9.8 Kasteeldomeinen Vichte (Oud Kasteel Vichte, Beukenhof, …)
Op kaart 4b :
9.9 Parken rustoord Menen en parkgebied Krommebeek. In Menen zijn de parkgebieden
langs de Geluwebeek ook structurerend (zie voorgaand concept lineaire elementen).
9.10 Domein/parkgebieden Oude Leielaan Menen
9.11 Domein Blauwkasteel te Aalbeke (zuid)
9.12 Kasteeldomein Allart te Aalbeke
In het regionaalstedelijk gebied Roeselare (kaart 4a):
10.1.2 Sterrebos Roeselare
10.1.6 Provinciaal domein Wallemote – Wolvenhof Izegem
10.1.9 Ingelmunster kasteelpark
10.1.10 Park Grote Bassin Roeselare
10.1.11 Kasteeldomeinen Ter Wallen, Blauwhuis (en aansluitende natuurgebiedjes) en
Dam Izegem
10.1.12 (in 10.1.7) Domein De Waterhoek - Ermitage Ingelmunster
In het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (kaart en 4a en 4b) is een aantal
kasteeldomeinen/parken als referentie aangeduid.

Ontwikkelen van recreatieve groengebieden
-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal
nevengeschikte functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw
de hoofdfunctie zijn.

-

In deze sterk verstedelijkte deelruimte is er een belangrijk tekort aan, en vraag naar
recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande randstedelijke of recreatieve
groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij verhogen in belangrijke mate de
leefkwaliteit van het stedelijke milieu. Zij vervullen een belangrijke rol als open
ruimte kamers in of nabij het stedelijk netwerk “Regio Kortrijk” of de stedelijke
gebieden Roeselare en Waregem. Zij dragen bij tot de ontwikkeling van een
kwaliteitsvol nieuw landschap, of tot het herstel van traditionele
landschapswaarden. De gebieden verhogen de ecologische kwaliteit en
samenhang van Leie- en Mandelvallei.

-

Deze recreatieve groengebieden worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch
systeem, van de potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke waarden,
van bestaande agrarische waarden en van de recreatieve functie. Een goede
recreatieve ontsluiting is belangrijk. Rekening houdende met landschappelijke en
natuurwaarden en met de kenmerken van het fysisch systeem, worden belangrijke
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delen van deze gebieden bebost. De recreatieve bosfunctie is er belangrijk.
Kaderend binnen het afbakeningsproces van het buitengebied:
-

In het gebied Leievallei-Schoondale (4.1) en Leiemeander Sint-Baafs-Vijve west
(4.2), wordt een belangrijk groengebied ontwikkeld (“open stadsrandbos”) voor het
stedelijk gebied Waregem en de sterk verstedelijkte omgeving. Er is ruimte voor
natuurlijke waterberging en mogelijks aankoppelen van de oude meander.
Het westelijk deel van Schoondale (4.1) krijgt grotendeels de hoofdfunctie
landbouw.

-

Het randstedelijk groengebied van Menen (4.3) wordt als recreatieve groene ruimte
uitgebouwd (De Poel en park Menen, De Barakken, aansluitend bij Diefhondbos en
meander Menen). Ecologische waarden binnen deze gebieden worden gevrijwaard.

-

Het domein de Balokken en omgeving (4.4) is een belangrijke recreatieve
groenpool voor Wervik. (De recreatieve functie is in overeenstemming met de
bestendiging van de recreatieve functie en de parkbestemming zoals voorzien in
het BPA). Vooral in het westelijke deel primeert de natuurfunctie. In het gebied Hof
ter Walle, en in de omgeving van de Hoge Plankebeek/Kapellebeek is de
natuurfunctie potentieel zeer belangrijk. Herstel van het beekvalleilandschap of van
het meersengebied met rivierherstel van de Leie zijn belangrijk.

Kaderend binnen de afbakeningsprocessen van de regionaalstedelijke gebieden:
-

Binnen het regionaalstedelijk gebied Roeselare wordt ruimte voorzien voor
volgende recreatieve groenpolen:
o stadsrandbos Sterrebos (10.1.2), Kleiputten - Bergmolens (10.1.3);
o Rhodesgoed (10.1.4) - Mandelvallei (10.1.5) met in het Rhodesgoed vooral
bosontwikkeling en nabij de Mandel een meer open landschapsontwikkeling
en ruimte voor natuur, landbouw en integraal waterbeheer;
o Merelbos (10.1.13);
o stadsrandbos Krommebeek Beveren-Roeselare (10.1.1);
o het domein Wallemote-Wolvenhof (10.1.6);
o gebied St.-Idesbaldus (zie kaart 2a deelruimte Plateau van Tielt, gebied 2.4):
een ontwikkeling van kleine landschapselementen (zoals kleine bosjes) in een
halfopen landschap.

-

Binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk:
Het Preshoekbos (10.2.1) is een zeer belangrijke te ontwikkelen recreatieve
groenpool voor het stedelijk gebied van Kortrijk.
Binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk liggen ook de recreatieve groenpolen
Gavers, Bergelen, het Groene lint Zuid-Kortrijk met Kennedybos, het LeiebosWevelgem, het Diefhondbos-Menen (aansluitend bij 4.3).

Gebieden:
4.1 (kaart 4a) Leievallei – Schoondale (in de westelijke arm blijft een belangrijk deel van de
ruimte voorzien voor landbouw)
4.2 (kaart 4a) Leievallei - meander van Sint-Baafsvijve west
4.3 (kaart 4b) Leievallei - randstedelijk groengebied Menen (De Poel en park Menen,
De Barakken, aansluitend bij Diefhondbos en meander Menen)
4.4 (kaart 4b) Leievallei - domein de Balokken - Hof Ter Walle – Briekemolen Hoge Plankebeek
In het regionaalstedelijk gebied Roeselare (kaart 4a):
10.1.1 Stadsrandbos Krommebeek Beveren - Roeselare
10.1.2 Sterrebos Roeselare
10.1.3 Stadsrandbos Kleiputten - Bergmolens
10.1.4 Stadsrandbos Rhodesgoed
10.1.5 De Mandelvallei
10.1.6 Provinciaal domein Wallemote – Wolvenhof
10.1.13 Merelbos
In het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (kaart 4b):
10.2.1 Stadsrandbos Preshoek (deels buiten de afbakeningslijn)
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Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw

-

Landbouw is hoofdfunctie. Beperkte delen van het gebied kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de
opwaardering van de ecologische functie en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en
kleine landschapselementen.

Gebieden:
11.1

(kaart 4a) aansluitend bij Rhodesgoed (10.1.4)

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent de regionaalstedelijke gebieden Kortrijk en Roeselare
af.

-

Voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is de visie vastgesteld. Deze visie wordt
in dit proces niet meer in vraag gesteld. De gebieden die binnen de afbakeningslijn
liggen, zijn daarom als referentie aangeduid.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Waregem en Menen is een
provinciale taak. Voor deze gebieden is er nog geen (voorlopige) afbakeningslijn.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
gezocht naar ruimte voor randstedelijk groen (in Roeselare: stadsrandbos
Krommebeek Beveren-Roeselare, Sterrebos, stadsrandbos KleiputtenBergmolens, stadsrandbos Rhodesgoed, Wallemote-Wolvenhof, Merelbos).

-

De landbouw, natuurontwikkeling en bos(uitbreiding) in de stedelijke gebieden
moeten de nodige ontwikkelingskansen behouden.

Gebieden:
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

(kaart 4a) regionaalstedelijk gebied Roeselare:
Stadsrandbos Krommebeek Beveren - Roeselare
Sterrebos Roeselare
Stadsrandbos Bergmolens en kleiputten (voor de kleiputten wordt er gestreefd naar
een behoud en ontwikkeling van het open water)
10.1.4 Stadsrandbos Rhodesgoed
10.1.5 De Mandelvallei (landbouw en natuur nevengeschikte functies, zachte recreatie,
ruimte voor waterberging)
10.1.6 Provinciaal domein Wallemote - Wolvenhof
10.1.7 Beekvallei de Mandelhoek (natuurfunctie primeert)
10.1.8 De Lokkebeekvallei (landbouw en natuur nevengeschikte functies)
10.1.9 Ingelmunster kasteelpark
10.1.10 Park Grote Bas Roeselare
10.1.11 Kasteeldomeinen Ter Wallen, Blauwhuis en Dam Izegem
10.1.12 (in 10.1.7) Domein De Waterhoek-Ermitage Ingelmunster
10.1.13 Merelbos
10.2 (kaarten 4a en 4b) regionaalstedelijk gebied Kortrijk:
10.2.1 (kaart 4b) Stadsrandbos Preshoek (deels buiten de afbakeningslijn)
Gebieden in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk zijn als referentie aangeduid.
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Deelruimte 4. Zandig Interfluvium Leie-Schelde

De deelruimte Zandig Interfluvium Leie-Schelde wordt in het noorden begrensd door het grootstedelijk gebied
Gent, in het oosten door de Scheldevallei, in het westen door de gewestweg N43 Gent-Deinze-Waregem en in
het zuiden door het zandlemig interfluvium. Hier ligt de grens op de gewestwegen Zingem-KruishoutemWortegem en de vallei van de Tjammelbeek-N382 ten zuiden van de Spitaalsbossen.
KAART 5 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZANDIG INTERFLUVIUM LEIE-SCHELDE (5a EN 5b)
Dit deelgebied wordt gevrijwaard voor de land- en tuinbouw. De ecologische functie van belangrijke bosgebieden
en valleien wordt versterkt. Verspreid voorkomende kasteelparken worden versterkt als landschappelijke
entiteiten.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zandig Interfluvium is opgebouwd uit ruimtelijke concepten.
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 5a en 5b).

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De hoofdfunctie in dit gebied is landbouw.

-

In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard. Mogelijkheden voor een gerichte
ruimtelijke ondersteuning van glastuinbouw, op lokaal of regionaal niveau, kunnen
onderzocht worden.

-

Deze grote aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden met
karakteristieke open kouters worden zoveel mogelijk gevrijwaard van bebouwing.

-

Er wordt gestreefd naar een behoud van het karakter van de laatmiddeleeuwse
ontginningshoeves die gekenmerkt worden door hun walgracht en een belangrijk
relict zijn van de ontginning van het gebied.

-

De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals
in de omgeving van Gent en tussen Waregem en Zulte, zorgen voor een
landschappelijke visuele openheid.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de land- en tuinbouw te
belemmeren of de open ruimte te versnipperen.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in
landbouwgebieden met steilere hellingen.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 5a
1.1 Landbouwgebied omgeving E17
1.2 Landbouwgebied omgeving N60
1.3 Landbouwgebied Zevergem

Kaart 5b
1.4 Landbouwgebied Machelen-Deinze
1.5 Landbouwgebied omgeving E17
1.6 Landbouwgebied Zulte-Waregem
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Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in het agrarisch landschap

-

Landbouw is hoofdfunctie. Beperkte delen van dit gebied kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals
zoals waardevolle soortenrijke graslanden en bos worden gevrijwaard. Aanwezige
vlakvormige bos-, natuur-, en landschapselementen worden waar mogelijk
kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden verbindingen
gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de
opwaardering van de ecologische functie.

Gebieden: (kaart 5b)
2.1 Lulhoek

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen van het valleilandschap
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

Het ruimtelijke beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en
waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen en van andere
ecotopen kenmerkend voor deze valleien en van kleine landschapselementen.
Waar opportuun, wordt dit gecombineerd met het herstel van natuurlijke
overstromingen. In deze valleien blijft grondgebonden landbouw behouden.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine
landschapselementen bevorderd, en wordt de landbouw zoveel mogelijk
afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

De structuur van deze beekvalleien wordt versterkt en geaccentueerd als drager
van belangrijke natuurwaarden. De relatie tussen de beekvalleien en de Leie wordt
hersteld en versterkt.

-

Behoud en herstel van het kleinschalige landschap in delen van de vallei van de
Zouwbeek (3.1, 3.3) en de Gaverbeek (3.2), met afwisseling van grasland
omzoomd door houtkanten en bomenrijen, en met beekbegeleidend bos,
verspreide moerassige delen en andere beboste delen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover het de draagkracht van de landbouwof natuurfunctie niet overschrijdt.

-

Deze valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden: (kaart 5b)
3.1 Benedenloop Zouwbeekvallei
3.2 Gaverbeekse meersen
3.3 Bovenloop Zouwbeekvallei
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Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en
landschapselementen

boscomplexen met
hoofdfunctie natuur

bossen met verweving
van functies
(pijl = bosuitbreiding)

-

De ecologisch meest waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
bossen zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor dit
complex (Spitaalsbossen-complex, 4.5) wordt gestreefd naar herstel van de
waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een meer
natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, open vegetaties, heide, …). Dit waardevolle complex wordt
ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende gehelen. Ecologische bosuitbreiding is
mogelijk.

-

De overige bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies accenten worden gelegd
(natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw…).

-

Enkele boscomplexen, waaronder het grote Spitaalsbossen-complex (4.5) en
verder het Lozerbos (4.4) en de Hospicebossen (4.1) zijn structuurbepalend voor
deze regio en bieden ruimte voor de ontwikkeling van de potenties aan heide en
heischraal grasland.

-

De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de
bestaande bossen, door bosuitbreiding en door het realiseren van bosverbindingen
via kleine landschapselementen of stapsteenbosjes. Bosuitbreiding houdt rekening
met andere natuurwaarden en versterkt de landschappelijke kwaliteiten.

-

De ontwikkeling van de nieuwe bos- en groenstructuur bos Vossenhol (4.2) dient
bij voorkeur te zorgen voor een versterking van het landschap en het ecologische
netwerk. Het bos heeft voornamelijk een sociaal-recreatieve functie.

-

De bossen van Nazareth (4.3), Lozer (4.4) en de Hospicebossen (4.1) hebben een
belangrijke recreatieve en landschappelijke functie. De recreatieve functie wordt
ruimtelijk gestuurd door de lokale draagkracht van het bos.

-

Het ruimtelijk beleid laat een behoud toe van het cultuurhistorisch erfgoed van de
kasteeldomeinen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zacht recreatie, rekening houdend met de ecologische
draagkracht.

Gebieden:
Kaart 5a
4.1 Hospicebossen
4.2 Bos Vossenhol
4.3 Bossen kasteel Nazareth

Kaart 5b
4.4 Lozerbos
4.5 Spitaalsbossen-complex

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw, graslanden bosontwikkeling
-

Delen van het mozaïeklandschap worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied, delen kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos
hebben.

-

Het ruimtelijke beleid is gericht op het creëren van een verwevenheid van de
landbouwfunctie met de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel
van de kleine landschapselementen met ruimte voor bosuitbreiding. Het beheer
van deze kleine elementen wordt bevorderd en de landbouw wordt via
stimulerende maatregelen zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur-, en landschapselementen is ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

-

In de beekvalleien wordt voldoende ruimte gevrijwaard voor de duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van beekgebonden ecotopen en
kleine landschapselementen die kenmerkend zijn voor deze valleien. In de
beekvalleien wordt voldoende ruimte gevrijwaard voor het functioneren van de
structuurbepalende (alluviale) processen. De vochtafhankelijke ecotopen zoals
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soortenrijke graslanden en beekbegeleidende bossen krijgen er extra
ontwikkelingsperspectieven.
-

De omgeving van het kasteeldorp Nokere kenmerkt zich door een uitgesproken
reliëfrijk kleinschalig landschap met bosfragmenten en relatief brede alluvia met
grasland. Het gebied bevindt zich in de overgangszone tussen zand- en
zandleemstreek. Het mozaïeklandschap van Nokere (5.1) wordt gevrijwaard van
verdere bebouwing. Verder gaat er bijzondere aandacht naar behoud en herstel
van waardevolle ecologische en landschappelijke verbindingen tussen de
natuurkernen van Nokere en de natuurkernen in de ruimere omgeving
(Spitaalsbossen-complex, Bouvelobos, Zouwbeekvallei).

-

Het landgebruik op de hellende delen houdt rekening met de erosiegevoeligheid.

-

De cultuurhistorische identiteit wordt behouden en is ruimtelijk bepalend in de
mozaïek van natuur, bos en landbouw.

-

Het landschappelijk waardevol karakter van deze gebieden biedt belangrijke
troeven voor de ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover het de draagkracht
van de landbouw- of natuurfunctie niet overschrijdt.

Gebieden: (kaart 5b)
5.1 Complex Nokere

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een relatief groot aantal landschappen (kasteeldomeinen, dorpskernen, kouters,
bossen en omgeving …) bezit uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Het ruimtelijke beleid ondersteunt het behoud of herstel van deze
erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. Hier zijn de gave landschappen
overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas. Gebied 6.3
heeft landschappelijke waarden die belangrijk zijn op Vlaams niveau.

Gebieden:

in overdruk

Kaart 5a
6.1 Scheldemeersen te Zevergem

Kaart 5b
6.2 Kasteeldomein van Lozer
6.3 Nokere
6.4 Spitaalsbossen-complex en omgeving

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige
landschappelijke entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Een aantal kasteeldomeinen en –parken kan tevens een rol opnemen als geheel of
gedeeltelijk openbaar groengebied.

Gebieden (niet limitatieve lijst):
Kaart 5a
7.1 Kasteel Van Welden Zevergem
7.2 Militair domein Hospicebossen (= 4.1) Nazareth
7.3 kasteeldomein / s’ Gravendreef
7.4 Kasteel Wagenschot
7.5 Kasteel van Nazareth (4.3)
7.6 Kasteelke
7.7 Molensing
7.8 Kasteelpark domein Ceder
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Kaart 5b
7.9 Kasteel Ter Walle
7.10 Klein Beauraing
7.11 Blauwkasteel
7.12 Kasteel Karmel
7.13 Kasteel Nokere
7.14 Kasteelpark Lozer
7.15 Kasteelpark Wortegem
7.16 Kasteel van Herlegem
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Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde
-

Natuur is nevenfunctie in deze gebieden. Deze gebieden kunnen als
natuurverwevingsgebied gedifferentieerd worden.

-

Het ruimtelijk beleid van de ontginningsput en zijn directe omgeving biedt een
potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van bos, en van natuur- en
landschapswaarden verbonden aan moeras(bos), open water, oevers en taluds in
verweving met zachte recreatie.

Gebieden:
8.1 Ontginningsgebied buurt Ganzenbroek ‘de Skiput’ (kaart 5a)
8.2 Indiana vijver (De Pinte) (kaart 5a)
8.3 Papelenvijver / Callemoeie (kaart 5b)
8.4 Ontginningsvijver MOW (kaart 5b)

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

-

Een aantal beken en droge lineaire elementen hebben een functie als
natuurverbinding en zijn belangrijk voor de migratie van planten en dieren. Vaak
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijke
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het ruimtelijke beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak.

droog lineair element
Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang:
- spoorwegbedding Gaverbeekse meersen / Waregem

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Waardevolle open ruimteverbindingen zijn essentieel om de verstedelijking van
open landbouwgebieden tegen te gaan en de openheid van het landschap te
garanderen. Zij worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en vertuining.

Gebieden:
9.1
9.2
9.3
9.4

Open ruimteverbinding tussen Machelen en Olsene (kaart 5a)
Open ruimteverbinding tussen Zulte en Waregem (kaart 5a)
Open ruimteverbinding tussen De Pinte en Astene (kaart 5b)
Open ruimteverbinding tussen De Pinte en Hospicebossen (kaart 5b)
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Ontwikkelen van randstedelijke of recreatieve groengebieden
-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal
nevengeschikte functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw
de hoofdfunctie zijn.

-

Randstedelijke groene ruimtes kunnen uitgebouwd worden als groenpolen voor
zachte recreatie met een meerwaarde voor natuur en rekening houdend met de
landschappelijke en cultuurhistorische context.

-

Het Parkbos Gent is één van de te ontwikkelen groenpolen binnen de afbakening
van het grootstedelijk gebied Gent. De toekomstige groenpool situeert zich op
delen van het grondgebied Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem. De
voornaamste doelstelling voor de ontwikkeling van het Parkbos is tegemoetkomen
aan de vraag naar meer bos en recreatief groen. Bovendien moet de biodiversiteit
in het gebied verhoogd worden. Landschapsherstel en -ontwikkeling is daarbij één
van de belangrijkste actiepunten. Daarmee samenhangend wordt verwacht dat ook
een aantal natuurwaarden wordt verbeterd. De visies uit het (gefinaliseerde)
afbakeningsproces van Gent worden in dit proces niet in vraag gesteld.

-

Het stadsrandbos Deinze vormt een belangrijke te ontwikkelen recreatieve
groenpool voor het kleinstedelijk gebied Deinze. Naast bosuitbreiding en
versterking van de oude bosfragmenten gaat aandacht naar het versterken,
herstellen en ontwikkelen van het kleinschalige dreven- en landbouwlandschap en
het poelen- en slotensysteem.

-

Een goede recreatieve ontsluiting voor deze groenpolen is wenselijk.

Gebieden: (kaart 5a)
10.1 Groenpool Parkbos Gent
10.2 Stadsrandbos Deinze - Astenedreef

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakende het grootstedelijk gebied Gent af. Dit proces stelt
deze visie niet meer in vraag.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Deinze en Oudenaarde is een
provinciale taak.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen
behouden.

Gebieden:
11.1 Grootstedelijk gebied Gent (kaart 5a)
11.2 Kleinstedelijk gebied Deinze (kaart 5b)
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Deelruimte 5. Zandlemig en lemig Interfluvium Leie-Schelde

Het Zandlemig en lemig Interfluvium Leie-Schelde wordt in het westen begrensd door de stedelijke gebieden van
Kortrijk en Waregem, in het zuiden door de gewestgrens. In het oosten is de Scheldevallei de grens en in het
noorden het zandig interfluvium. Hier vormen de Spitaalsbossen en de gewestwegen Wortegem-KruishoutemZingem de grens.
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZANDLEMIG EN LEMIG INTERFLUVIUM LEIE-SCHELDE
(6a EN 6b)
Landbouw, rekening houdend met de hoge landschappelijke waarden van deze deelruimte, is structuurbepalend
voor het Zandlemig en lemig interfluvium. Voorts zijn de ecologisch belangrijke boscomplexen met hoofdfunctie
natuur structuurbepalend, zoals Bouvelo- en Hemsrodebossen. Deze bossen worden uitgebreid. In de belangrijke
beekvalleien vormen landbouw en natuur globaal genomen nevenfuncties.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zandlemig en lemig Interfluvium is opgebouwd uit ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 6a en 6b).
Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor landbouw in een waardevol landschap
-

In deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt landbouw als ruimtelijke drager
erkend en gevrijwaard. Landbouw is er de hoofdfunctie.

-

De kwaliteiten van het waardevolle landschap van het (zand)lemig interfluvium
worden behouden en hersteld. Randvoorwaarden voor bijkomende bebouwing zijn
in dit kader aangewezen. Bouwvrije zones kunnen aangeduid worden ter
bescherming van grondgebonden landbouw en van de landschappelijke
kwaliteiten.

-

Deze landbouwgebieden kennen dikwijls steilere hellingen. Het ruimtelijk beleid
ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (bosjes,
dreven, houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten
vormen van het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via
stimulerende maatregelen het versterken van een netwerk van deze elementen.

-

Aansluitend op de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het
landbouwgebied verspreid kleinere beken en sloten voor waar een goede
waterkwaliteit van het oppervlaktewater dient nagestreefd. Een betere
landschapsecologische basiskwaliteit wordt bekomen. Het netwerk van kleine
landschapselementen functioneert als ecologische infrastructuur en draagt bij tot
de regionale identiteit. Er gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie
van dit netwerk tussen de bossen en tussen de beekvalleien.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
1.1 (kaart 6a) Landbouwgebied van het noordelijke (zand)lemig interfluvium
1.2 (kaart 6b) Landbouwgebied van het zuidelijke (zand)lemig interfluvium
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Versterken van de bosstructuur en (omgevende natuurwaarden)
-

De ecologisch meest waardevolle delen van de voor de natuurlijke structuur
bepalende bossen, Hemsrodebos (2.1), Bouvelobossen (2.2), Bassegembos (2.3),
Hellebos (2.4), Argendaalbos (2.11), Bellegembos (2.12), maken deel uit van of
worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Natuur is er de
hoofdfunctie. Hier primeert de versterking van de natuurfunctie in de bossen en
door bosuitbreiding onmiddellijk rond de bossen. Voor deze complexen wordt
gestreefd naar herstel van de waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle
gradiënten en een meer natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen
verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties, …). Deze waardevolle
bossen worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende complexen.

-

De overige structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw…) accenten worden
gelegd.

-

De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende ruimte voor buffering van de
bestaande, zeer waardevolle helling-, bron- of plateaubossen, door bosuitbreiding
en door het realiseren van bosverbindingen via kleine landschapselementen of
stapsteenbosjes (dit laatste bv. bij het Grandvalbos (2.17), het Kooigembos (2.18),
de bosjes van de kasteeldomeinen van Wannegem (2.7), van Mullem (2.8), van
Spiere (2.19), van Bossuit (2.20) en van Kerkhove-Varent (2.21)). Bosuitbreiding
houdt rekening met andere natuurwaarden en versterkt de landschappelijke
kwaliteiten.

-

De bossen met kasteel(parken) hebben een belangrijke cultuurhistorische functie
die gevrijwaard of hersteld wordt.

-

In het ontginningsgebied De Kwadestraat (2.16) worden als nabestemming bos- en
andere natuurwaarden ontwikkeld (ontginningsplas 7.1). Langs de oostelijk zijde
van de vaart bij Moen wordt het bosje ook uitgebreid.

-

In het Sint-Arnolduspark (2.5) is het behoud van de recreatiefunctie belangrijk,
naast het behoud van de cultuurhistorische functie.

boscomplexen met
hoofdfunctie natuur

bossen met een
verweving van functies
(pijl = bosuitbreiding)

Gebieden:
Kaart 6a
2.1 Hemsrodebos
2.2 Bouvelobossen
2.3 Bassegembos
2.4 Hellebos
2.5 Sint-Arnolduspark en schermbosje
Aardappelhoek
2.6 bos kasteeldomein Aaishove
2.7 bosjes kasteeldomein Wannegem-Lede
2.8 bosjes kasteeldomein Mullem
2.9 bos kasteeldomein Essenhof
2.10 bos Biesvijver

Kaart 6b
2.11 Argendaalbos
2.12 Bellegembos
2.13 Mortagnebos
2.14 Orveytbos en bosje oostelijke zijde vaart
2.15 Banhoutbos
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Bos De Kwadestraat
Grandvalbos
Kooigembos
bos kasteeldomein van Spiere
bos kasteeldomein van Bossuit
bos kasteeldomein Kerkhove-Varent

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in de Nederbeekvallei met ruimte voor
waterberging
-

Natuur is de hoofdfunctie.

-

Een deel van de vallei van de Nederbeek is structuurbepalend voor de natuurlijke
structuur op bovenlokaal niveau. Deze vallei is of wordt opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk.

-

In deze beekvallei staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. Een meer natuurlijk beeksysteem is gewenst. Er
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van een kleinschalig
valleilandschap met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten,
bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar
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drogere valleiflanken.
-

De vallei wordt gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Landbouw op permanente graslanden, kan een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

Gebieden (op kaart 6a):
3.1 De Nederbeekvallei

Versterking van de natuurwaarden van de vaarttaluds van Moen
-

De gradiëntrijke vaarttaluds te Moen hebben natuurwaarden van Europees niveau
en zijn of worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Deze
natuurwaarden worden versterkt en voldoende gebufferd. De westelijke vaarttaluds
sluiten aan bij het Orveytbos (2.14). Langs de oostelijke zijde wordt de bosstructuur
(op een oude beboste spoorwegberm) beperkt versterkt.

Gebieden (op kaart 6b):
4.1 De vaarttaluds van Moen

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies. Delen van het valleilandschap kunnen een
hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en
waterberging, en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
kwaliteitsverbetering van de beekgebonden en andere ecotopen kenmerkend voor
deze valleien en van kleine landschapselementen. In deze valleien blijft
grondgebonden landbouw behouden.

-

Waar opportuun, voornamelijk in de vallei van de Rooigembeek (5.1), wordt dit
gecombineerd met de verhoging van het waterbergende vermogen.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd
op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

In de vallei van de Rooigembeek (5.1) liggen bossen en kasteelparken. Hier is de
versterking van de bosstructuur en het herstel van de cultuurhistorische waarden
belangrijk.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover de draagkracht van de landbouw- of
natuurfunctie niet overschreden wordt.

-

Deze valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
Kaart 6a
5.1 Rooigembeek en Stroomken
5.2 Tjammelbeek- en Maalbeekvallei
5.3 Sint-Arnoldusbeekvallei (deel noord)

Kaart 6b
5.4 Biestbeekvallei
5.5 Sint-Arnoldusbeekvallei (deel zuid)
5.6 Scheebeekvallei
5.7 Parochiebeekvallei
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Mozaïeklandschap met behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven
met landbouw (met vrijwaren van waardevol reliëfelement)

waardevol reliëfelement

-

Delen van dit mozaïeklandschap worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos hebben.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en
waterberging, en vrijwaart voldoende ruimte voor landschapsherstel, voor
duurzame instandhouding en kwaliteitsverbetering van de kleine
landschapselementen, van de beekgebonden ecotopen en van de andere
ecotopen kenmerkend voor deze valleien.

-

Via stimulerende maatregelen wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op
de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

De Tiegemberg (6.3) wordt als structuurbepalend reliëfelement en
landschappelijke baken gevrijwaard.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding op de erosiegevoelige hellingen.

-

In de valleien van de Zandbeek (6.5) en de Bouvriebeek (6.6) wordt aandacht
besteed aan de verhoging van het waterbergende vermogen. In de
Tjammelbeekvallei en omgeving (6.1) wordt het bronhoofd behouden en
ecologisch versterkt.. In deze valleien liggen bossen en kasteelparken. Versterking
van de bosstructuur en herstel van de cultuurhistorische waarden is belangrijk.

Gebieden:
6.1 Tjammelsbeekvallei en omgeving (kaart 6a)
6.2 Weedriesbeekvallei en omgeving (kaart 6a)
6.3 Tiegemberg - Hooghof aansluitend bij de vallei van de Sint-Arnoldusbeek (kaart 6a)
6.4 Braambeekvallei en omgeving (kaart 6b)
6.5 Vallei van de Zandbeek (kaart 6b)
6.6 Vallei van de Bouvriebeek (kaart 6b)

Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde
-

De groeve en zijn directe omgeving biedt een potentieel voor het behoud en de
ontwikkeling van bos, en van natuur- en landschapswaarden verbonden aan
moeras(bos), open water, oevers en taluds. Deze natuurwaarden worden bij
voorkeur al ontwikkeld in de luwe zones tijdens de ontginning.

Gebieden (op kaart 6b):
7.1 Ontginningsgebied De Kwadestraat

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek-kanaal

-

Een aantal beken, het kanaal Kortrijk-Bossuit en oude spoorwegbeddingen hebben
een functie als natuurverbinding. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens
belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

De oude spoorwegbeddingen en het kanaal hebben tevens een recreatieve
functie. Het ruimtelijk beleid ondersteunt deze functie, in evenwicht met de
natuurverbindende functie en landschappelijke kwaliteiten.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
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provinciale planningstaak.
-

spoorwegbedding

Enkele beken hebben ook een bovenlokaal belang binnen de natuurlijke structuur
en zijn niet of niet helemaal aangeduid als natuurverbindingsgebied: de
Marollebeek (Oudenaarde), het stroomafwaarts gedeelte van de Nederbeek ,
Vrankaartbeek (stroomopwaarts Rooigembeek), Bosbeek, Kasteelbeek, Keibeek,
Avelgembeek en Kasselrijbeek.

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang: Marollebeek, deel van de Nederbeek,
Vrankaartbeek, Bosbeek, Kasteelbeek, Keibeek, Avelgembeek en Kasselrijbeek.

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een relatief groot aantal landschappen (dorpskernen, kasteeldomeinen, kouters,
bossen en omgeving …) bezit uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met name de
ankerplaatsen uit de landschapsatlas. Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud
of herstel van deze erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang.

-

Het gebied 8.3 “kasteeldomeinen van Aaishove, Mullem en Wannegem” heeft een
uitzonderlijk belang op Vlaams niveau.

in overdruk
Gebieden:
Kaart 6a
8.1 Bouvelobos en Hemsrode
8.2 Tiegemberg
8.3 Kasteeldomeinen van Aaishove, Mullem
en Wannegem

Kaart 6b
8.4 Argendaalbos en Bellegembos
8.5 Grandvalbos en Kooigembos
8.6 Kasteeldomein Spiere
8.7 Banhoutbos
8.8 Sint-Pietersbrug
8.9 Bossuit

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen

ster : bijzondere
recreatieve functie

-

Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige
landschappelijke entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

De natuurwaarden binnen deze complexen worden opgewaardeerd. Een ruimtelijk
versterken van deze kernen zorgt voor een versterking van de natuurfunctie.

-

Een aantal kasteeldomeinen en parken kan tevens een rol opnemen als geheel of
gedeeltelijk openbaar groengebied.

-

Het Sint-Arnolduspark heeft een belangrijke recreatieve functie.

Gebieden (niet limitatieve lijst):
Kaart 6a
9.1 =2.6 kasteeldomein Aaishove (Kruishoutem)
9.2 =2.8 kasteeldomein de Gerlache (Mullem)
9.3 = 2.7. Kasteeldomein de Ghellinck
Wannegem-Lede
9.4 = 2.9 (kasteel)park Essenhof,
kasteeldomein van Moregem (Oudenaarde)
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9.5 Park Axelwalle (Oudenaarde)
9.6 Kasteeldomein Hemsrode
9.7 = 2.5 Sint-Arnolduspark

9.12 = 2.19 Kasteeldomein Spiere
9.13 = 2.20 Kasteeldomein Bossuit
9.14 = 2.15 Kasteeldomein Banhout
9.15 = 2.21 Kasteelpark Kerkhove-Varent

Vrijwaren en herstellen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw (met
vrijwaren van waardevol reliëfelement steilrand Moregem)
-

Landbouw is hoofdfunctie. Delen van het gebied kunnen worden gedifferentieerd
als natuurverwevingsgebied.

-

De steilrand te Moregem (10.1), en de hierop gelokaliseerde bronbosjes, worden
als structuurbepalende reliëfelementen en landschappelijke bakens gevrijwaard.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de
opwaardering van de ecologische functie en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en
kleine landschapselementen.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding.

Gebieden (op kaart 6a):
10.1 Steilrand en bronbosjes te Moregem-Ooike
10.2 Kleinschalig landschap omgeving Axelwalle (Zingem-Oudenaarde)

Vrijwaren van structurerende, landschappelijk waardevolle reliëfelementen
-

De landschappelijk waardevolle heuvelrug van het interfluvium moet
landschappelijk gevrijwaard blijven.

-

Markante (plateau)hellingen en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden. Ook
provinciale of lokale initiatieven die beperkingen opleggen aan de inplanting van
nieuwe (bedrijfs)gebouwen zijn mogelijk.

-

Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van kleine
landschapspelelementen is wenselijk.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding.

Gebieden:
11.1 heuvelrug Leie – Schelde interfluvium

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakende het regionaalstedelijk gebied Kortrijk af. Voor dit
gebied is een visie vastgesteld. Vanuit het Vlaams niveau wordt deze visie in dit
proces niet meer in vraag gesteld. Een aantal belangrijke elementen uit deze visie
is op de kaarten als referentie weergegeven.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Waregem en Oudenaarde is een
provinciale taak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen
behouden.

Gebieden:
12.1 (kaart 6b) regionaalstedelijk gebied Kortrijk
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Deelruimte 6. Vallei van de Bovenschelde

De Vallei van de Bovenschelde is de (pleistocene) Scheldevallei in Vlaanderen stroomopwaarts van Gent. De
oostgrens is de grens met de buitengebiedregio’s Schelde-Dender en Vlaamse Ardennen. Hier vormen de
steilrand of de gemeentegrenzen van Merelbeke, Zwalm, Maarkedal en Kluisbergen de grens. Voor de
visievorming is de vallei van de Bovenschelde als één geheel benaderd. Ten zuiden van Oudenaarde ligt de
westelijke grens op de gewestwegen N453-N8-N435 tussen Petegem en Kerkhove, en de Kortrijkstraat tussen
Petegem en Bevere. De voet van de getuigenheuvels vormt de oostelijke grens.
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE VALLEI VAN DE BOVENSCHELDE (7a, 7b EN 7c)
De vallei van de Bovenschelde is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Binnen dit
natuurcomplex wordt gestreefd naar een afwisseling van meersen, verspreide moerassige delen en kleine
landschapselementen en bos, die in bepaalde delen verweven voorkomen met de landbouw. De hoger gelegen
delen van de deelruimte worden erkend en gevrijwaard voor de land- en tuinbouw.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vallei van de Bovenschelde is opgebouwd uit ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 7a, 7b en
7c).
Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De vallei van de Bovenschelde, inclusief de pleistocene vallei, is
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Deze
valleidelen hebben als hoofdfunctie natuur. Zij zijn of worden opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk. Behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie staat voorop. De landbouw, als gebruiker van graslanden,
kan gestimuleerd worden om lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak op te nemen.

-

De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Het herstel van de natuurlijke overstromingsdynamiek (in de
vallei) en de oeverwal-komgrondstructuur van de Schelde en haar zijbeken wordt
vooropgesteld. Een aantakking van afgesneden meanders is gewenst bij
voldoende verbetering van de waterkwaliteit. Er wordt een ecologisch optimaal
waterpeil nagestreefd. Het functioneren van structuurbepalende processen zoals
alluviale processen, natuurlijke afwatering, meanderingsprocessen, kwel, erosie sedimentatie,…wordt ruimtelijk ondersteund.

-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere
aandacht voor de valleiranden.
De ganse breedte van de vallei plus steilranden wordt maximaal ruimtelijk benut
om de gradiënten en de daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te
bieden. Bijzondere aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit,
een natuurlijke waterhuishouding, het herstel van de morfologie en dynamiek van
de waterloop en het verhogen van het kombergend vermogen.

-

Lokaal kan gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap
met een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane
ontwikkeling van diverse karakteristieke bostypes.

-

De Vestingen en de Meerspoort bij Oudenaarde (1.6) bevatten belangrijke te
versterken relictwaarden van het Scheldevalleilandschap,

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie rekening houdend met de ecologische
draagkracht. De Scheldemeersen van Nederename, Ename en Edelare tot aan de
Ohiobrug hebben een bijzondere archeologische waarde (1.4, 2.10).

Gebieden:
Kaart 7a
1.1 Scheldevallei tussen Gavere en Gent
en vallei Molenbeek
1.2 Gaverse Scheldemeersen
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1.3 Meersen Zingem
Kaart 7b (vervolg)
1.7 Langemeersen
1.8 Scheldevallei Kerkhove (d’Heye),
monding Parochiebeek
1.9 Scheldevallei Berchem – Paddenbroek

1.6 Vestingen - Meerspoort Oudenaarde
Kaart 7c
1.10 Vallei van de Scheebeek
1.11 Scheldevallei Avelgem
1.12 Scheldevallei Outryve
1.13 Scheldevallei Bossuit - Outryve
1.14 Scheldevallei Helkijn

Behoud en versterken van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn hier nevengeschikte functies. Beperkte delen van dit landschap
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

De vallei van de Bovenschelde (inclusief de pleistocene vallei) en diverse valleien
van beken die erin uitmonden zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur
op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de
landbouw, natuur, bos en waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een
duurzame instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de riviergebonden
ecotopen.

-

De natuurlijk overstroombare meersengebieden, steilranden en plaatselijk
aanwezige kleine landschapelementen dienen gevrijwaard te worden en/of
hersteld. Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten
worden beschermd en opgewaardeerd. Het kenmerkende meersenlandschap
wordt behouden.

-

Rekening houdend met de nevenfuncties wordt het herstel van de natuurlijke
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Schelde en haar zijbeken
vooropgesteld, evenals het voorzien van ruimte voor het natuurlijk functioneren
van structuurbepalende processen zoals kwel, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie. Een aantakking van afgesneden meanders wordt vooropgesteld bij
een voldoende waterkwaliteit. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in
relatie tot hun systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil
nagestreefd.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen en kleine
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk
afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

Het herstel van het kleinschalige landschap is gewenst in delen van de valleien de
Rennebeek (2.11) en de Scheebeek (2.14), met afwisseling van grasland
omzoomd door houtkanten en bomenrijen en met beekbegeleidend bos,
verspreide moerassige delen en andere beboste delen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie rekening houdend met de ecologische
draagkracht. De Scheldemeersen van Nederename, Ename en Edelare tot aan de
Ohiobrug hebben een archeologische waarde (1.4, 2.7).

-

De open kouter in de Rennebeekvallei (2.11), de Rug van Waarde, grenzend aan
de N60, wordt gevrijwaard voor landbouw.

-

Deze valleigebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
Kaart 7a
2.1 Overgangsgronden linkeroever
2.2 Overbeke
2.3 Scheldevallei Gavere – Zwalm
2.4 Scheldevallei Zingem

Kaart 7b
2.5 Vallei Oosebeek Welden – Roth
2.6 Scheldevallei Eine
2.7 Scheldevallei Ename
2.8 Meldenmeersen
2.9 Scheldevallei Elsegem
2.10 Heisbroek - Molenbeek
2.11 Rennebeekvallei
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Kaart 7c
2.12 Scheldevallei Waarmaarde
2.13 Rietveld Ruien
2.14 Omgeving Scheebeek
Kaart 7c (vervolg)
2.15 Molenbeekvallei Berchem
2.16 Scheldevallei Ruien
2.17 Rijtgracht ten zuiden van Avelgem
2.18 Scheldevallei Outryve
2.19 Scheldevallei Spiere

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw als drager van de
open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

In deze landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als ruimtelijke drager
erkend en gevrijwaard.

-

De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals
in de omgeving van Gent, zorgen voor een landschappelijke visuele openheid.

-

De karakteristieke open kouters worden zoveel mogelijk gevrijwaard van
bebouwing.

-

Er worden ruimte en ruimtelijke randvoorwaarden voorzien voor een versterking
van het raamwerk van kleine natuur-, bos- en landschapselementen, zodat een
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt en zodat de overgang
tussen natuurkernen en landbouwkerngebieden minder scherp wordt. In het
bijzonder wordt werk gemaakt van een versterking van de natuurverbindende
functie tussen de getuigenheuvels en de vallei.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 7a
3.1 Landbouwgebied Zevergem
3.2 Landbouwgebied Melsen - Semmerzake
3.3 Landbouwgebied Dikkelvenne
3.4 Landbouwgebied Zingem - Heurne
Kaart 7b
3.5 Landbouwgebied Welden - Nederename
3.6 Landbouwgebied Petegem
3.7 Landbouwgebied Melden – Kluisbergen
3.8 Landbouwgebied Leupegem
Kaart 7c
3.9 Landbouwgebied Kerkhove - Avelgem
3.10 Landbouwgebied Outrijve
3.11 Landbouwgebied Helkijn
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Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige
landschappelijke entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Een aantal kasteeldomeinen en parken kunnen tevens een rol opnemen als geheel
of gedeeltelijk openbaar groengebied.

-

Belangrijkste kastelen en parken zijn: Axelwalle, Ten Dalle, Te Berg, Mijleke, Ter
Wallen, Kwenenbos, Warande, Borgwal, Boudries.

Gebieden (niet limitatieve lijst):
Kaart 7a
4.1 Kasteel Ten Dalle
4.2 Kasteel Warande

Kaart 7b
4.3 zone ‘Speibos’
4.4 Domein De Gellinck
4.5 Restanten van het voormalig kasteel Hege

Kaart 7c:
4.6 Kasteelpark van Helkijn

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de esthetische en
cultuurhistorische waarden. Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met
name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas.

-

Bijkomende bebouwing is niet wenselijk.

Gebieden:
Kaart 7a
5.1 Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode
5.2 Scheldevallei tussen Welden en Gavere

in overdruk

Kaart 7b
5.3 Scheldevallei Heurne
5.4 Dorpskern en archeologische site Ename en deel van bos ‘t Ename
5.5 Scheldemeersen Bevere-Petegem - Melden
5.6 Vlaamse Ardennen Koppenberg tot Kluisbergen
Kaart 7c
5.7 Scheldemeanders Avelgem

Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde
-

Het ruimtelijk beleid van de ontginningsput en zijn directe omgeving biedt een
potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van bos, en van natuur- en
landschapswaarden verbonden aan moeras(bos), open water, oevers en taluds.

-

Voor de ontginningsput Eine en omgeving (6.1) is natuur nevengeschikt. Delen van
het gebied kunnen aangeduid worden als natuurverwevingsgebied.

-

Ontginningsput Donk in Oudenaarde (6.2) is een recreatiedomein waar natuur
deels een ondergeschikte functie en deels een nevengeschikte functie is.

Gebieden: (kaart 7b)
6.1 Ontginningsgebied Eine
6.2 Ontginningsgebied Donk Oudenaarde
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Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Een aantal beken en droge lineaire elementen heeft een functie als
natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Vaak
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bos) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

beek

droog lineair element

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang:
spoorwegbedding Ruien-Avelgem
spoorwegbediing Avelgem-Schelde

Behoud en versterken van de landschappelijke en natuurwaarden in stedelijk recreatiegebied en
golfterrein
-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Randstedelijke groene ruimtes kunnen uitgebouwd worden als groenpolen voor
zachte recreatie met een meerwaarde voor natuur en rekening houdend met de
landschappelijke en cultuurhistorische context. Donk in Oudenaarde is een gebied
waar natuur deels nevengeschikt, deels ondergeschikt is (7.1).

-

De aanwezige natuurwaarden blijven maximaal gevrijwaard, rekening houdend
met het recreatieve medegebruik.

-

Een goede recreatieve ontsluiting is gewenst.

Gebieden: (kaart 7b)
7.1 Donk Oudenaarde
7.2 Golfterrein Petegem

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakende het grootstedelijk gebied Gent af. Dit proces stelt
deze visie niet meer in vraag. Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied
Oudenaarde is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen
behouden.

Gebieden:
8.1 Grootstedelijk gebied Gent (kaart 7a)
8.2 Kleinstedelijk gebied Oudenaarde (kaart 7b)
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Deelruimte 7. Rug van Westrozebeke

De deelruimte Rug van Westrozebeke wordt in het westen begrensd door de buitengebiedregio Kust-PoldersWesthoek. In het noorden vormen de voet van de heuvelrug en het regionaalstedelijk gebied Roeselare de grens,
in het oosten de E403/A17, en in het zuiden de stadskernen van Menen en Wervik.
KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE RUG VAN WESTROZEBEKE
In de deelruimte Rug van Westrozebeke is landbouw globaal genomen structuurbepalend op Vlaams niveau.
Voor de natuurlijke structuur is voornamelijk de Heulebeek structuurbepalend. In het noorden van het gebied
worden enkele stapsteenbosjes versterkt. De landschappelijke waarden van het reliëfelement Rug van
Westrozebeke worden gevrijwaard.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Rug van Westrozebeke is opgebouwd uit ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaart 8).
Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw
-

Landbouw is de hoofdfunctie.

-

In deze aaneengesloten landbouwgebieden worden land- en tuinbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard.

-

Planningsinitiatieven voor bedrijvenzones glastuinbouw zijn hier (en/of in de
deelruimte Plateau van Tielt) aangewezen. Hierin stimuleert de overheid
tegelijkertijd een kwaliteitsvolle ontwikkeling en het gezamenlijk gebruik van
voorzieningen (ontsluiting, watervoorziening, waterzuivering,
energievoorziening,…).

-

De open historische kouters dienen gevrijwaard te worden.

-

Binnen het landbouwgebied komen kleine landschapselementen voor (dreven,
houtkanten, hagen, knotbomen, beken, sloten, poelen, ...) die relicten vormen van
het traditionele landschap. Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende
maatregelen het versterken van een netwerk van deze elementen. Aansluitend op
de voor natuur belangrijke beekvalleien komen in het landbouwgebied verspreid
kleinere beken en sloten voor, waar een goede waterkwaliteit van het
oppervlaktewater dient nagestreefd. Een betere landschapsecologische
basiskwaliteit wordt bekomen. Het netwerk van kleine landschapselementen
functioneert als ecologische infrastructuur en draagt bij tot de regionale identiteit.
Er gaat bijzondere aandacht naar de verbindende functie van dit netwerk tussen
beekvalleien en tussen de schaarse bossen.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
1.1 Landbouwgebied van de Rug van Westrozebeke
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Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en landschapselementen

bossen met verweving
van functies
(pijl = bosuitbreiding)

-

Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie,…) accenten
worden gelegd.

-

Deze deelruimte is uitgesproken bosarm. Enkele bossnippers vormen stapstenen
tussen de bossen van de Ieperboog, het Vrijbos en de bossen van de
Veldgebieden van het Brugse. De bosstructuur wordt versterkt door bijkomende
ruimte voor buffering van de bestaande bossen, door uitbreiding van de bestaande
(relict)bosjes en door het realiseren van bosverbindingen via kleine
landschapselementen of stapsteenbosjes.

-

Bosuitbreiding houdt rekening met andere natuurwaarden en versterkt de
landschappelijke kwaliteiten.

Gebieden:
2.1
2.2
2.3
2.4

Keuneleute Staden
Vijverbos Westrozebeke
Koekuitbossen (o.a. Teerlingenbos)
Vierkavenbos

Behoud en versterking van gevarieerde (open/half open) valleilandschappen van de Heulebeek met
ruimte voor waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn nevengeschikte functies. Beperkte delen kunnen een hoofdfunctie
natuur of landbouw hebben.

-

Het kleinschalige landschap van de Heulebeekvallei is in deze natuurarme regio
ruimtelijk structurerend. Dit landschap wordt versterkt en hersteld.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de landbouw, natuur, bos en
waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen en van de kleine
landschapselementen kenmerkend voor een vallei. In deze valleien blijft
grondgebonden landbouw behouden.

-

Waar opportuun, wordt dit gecombineerd met de verhoging van het waterbergende
vermogen. Dit is in het bijzonder het geval in het valleideel tussen Dadizele en
Ledegem (gebied 3.2), en tussen Ledegem en Moorsele (3.3) waar belangrijke
overstromingsgevoelige gebieden liggen.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze ecotopen en kleine
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd
op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie, voor zover deze de draagkracht van de
landbouw of natuurfunctie niet overschrijdt.

-

Deze valleigebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
3.1 Vallei van de Heulebeek stroomopwaarts Dadizele
3.2 Vallei van de Heulebeek tussen Dadizele en Ledegem
3.3 Vallei van de Heulebeek tussen Ledegem en Moorsele
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Mozaïeklandschap: versterken van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw te
Koekuit
-

Delen van dit mozaïeklandschap worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos hebben.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op het
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van het
mozaiëklandschap rond de Koekuitbosjes (en Teerlingenbos) (2.3), de Veldbeek,
het kasteeldomein (6.1), en kleine landschapselementen.

Gebieden:
4.1 Koekuit Moorslede

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

spoorwegbedding

-

Een aantal beken en droge lineaire elementen (oude spoorwegbedding) hebben
een functie als natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en
dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en
beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bos) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

De oude spoorwegbeddingen (Kortemark-Staden-Boezinge, Roeselare-Menen en
Roeselare-Ieper) hebben tevens een recreatieve functie. Het ruimtelijk beleid
ondersteunt deze functie, in evenwicht met de natuurverbindende functie en
landschappelijke kwaliteiten.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak. Omwille van het bovenlokale belang zijn de
spoorwegbedding Roeselare-Ieper en de Wulfsdambeek toegevoegd.

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang:

-

spoorwegbedding Roeselare-Ieper, Wulfsdambeek

Vrijwaren van structurerende, landschappelijk waardevolle reliëfelementen
-

De landschappelijk waardevolle Rug van Westrozebeke (5.1) en de Kezelberg
(5.2) nabij Dadizele moeten landschappelijk gevrijwaard blijven. Ruimtelijk
stimuleren van grondloze landbouw is niet aangewezen. Provinciale of lokale
initiatieven die beperkingen opleggen aan de inplanting van nieuwe
(bedrijfs)gebouwen zijn mogelijk.

-

Markante (plateau)hellingen en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden.

-

Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van kleine
landschapspelelementen is wenselijk.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt erosiebestrijding.

Gebieden:
5.1 Rug van Westrozebeke
5.2 Kezelberg ten zuiden van Dadizele
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Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige landschappelijke
entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die als stapstenen versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in
ecologisch waardevolle landbouw- of natuurgebieden waarmee de samenhang
versterkt wordt (6.1 en 6.3 in relatie met Heulebeek).

Gebieden (niet limitatieve lijst):
6.1 Kasteeldomein Koekuit Moorslede
6.2 Kasteelpark Mariënstede Dadizele
6.3 Kasteelpark Grimaldi Moorsele

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakent het regionaalstedelijk gebied Roeselare af.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen
behouden.

Gebieden:
7.1 Regionaalstedelijk gebied Roeselare
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams Gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO).
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur (zogenaamde
“consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen een “groene” of
een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de Vlaamse regering
binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische
structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de eigen
terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.
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Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams Gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuuren uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
worden aangegeven voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming worden bereikt
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur, wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal worden bepaald wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied, zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Vlaamse Ardennen startte in maart 2007 met een verkenningsronde die uit de
volgende onderdelen bestond:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie elementen
vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Vlaamse Ardennen werden geformuleerd. Dit op basis van
een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken
gemeenten, provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en
ruimtelijke ordening) en betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd in oktober 2007 in bespreking
gebracht met alle actoren. De actoren konden tot 31 januari 2008 hun advies uitbrengen.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
Op basis van de uitgebrachte adviezen op de verkenningsnota is door het projectteam van de Vlaamse overheid
in maart 2008 een programma voor overleg opgemaakt. Dit programma voor overleg bestond uit:
-

een opsomming van alle elementen uit de adviezen die op het niveau van de ruimtelijke visie zijn
geformuleerd en voorwerp van het overleg vormen;
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en een eerste voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld het bestaande gewestplannen te
herbevestigen conform de werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief
RO/2005/01).

Het programma voor overleg vormde de concrete agenda voor de bespreking van de ruimtelijke visie zoals
geformuleerd in de verkenningsnota met gemeenten, provincies en belangengroepen via bi- en multilateraal
overleg in de periode april-juni 2008.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
Bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur hoort een programma voor uitvoering waarin de mogelijke
uitvoeringsacties op Vlaams niveau zijn weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

de gebieden waarvoor voorgesteld het bestaande gewestplannen te herbevestigen conform de werkwijze die
de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01);

-

de gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en
bos op te maken dat de bestemmingen van de bestaande plannen van aanleg zal wijzigen op basis van de
opties in de gewenste ruimtelijke structuur.

De actoren kunnen tot 25 november 2008 hun advies uitbrengen over voorliggend eindvoorstel en
uitvoeringsprogramma.
Op basis van de adviezen op de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma zullen deze
uitvoeringsacties verder geoperationaliseerd worden. De Vlaamse Regering zal kennis nemen van het
eindvoorstel en de uitgebrachte adviezen, een beslissing nemen over de te herbevestigen gebieden en een
operationeel uitvoeringsprogramma goedkeuren waarin de prioriteiten en fasering voor de op te maken
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd wordt.

1.4

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Vlaamse Ardennen worden
geformuleerd. De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van de Vlaamse
Overheid dat is samengesteld uit de Vlaamse administraties die een rol spelen in de beleidsdomeinen ruimtelijke
ordening, landbouw, natuur, bos, water en onroerend erfgoed.
Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen voor de verdere
besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie

2.1

Geografische situering

De buitengebiedregio Vlaamse Ardennen ligt in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en omvat het
gebied tussen Schelde en Dender en het westelijke deeltje van het Pajottenland. De vallei van de Schelde vormt
de westelijke grens en de stad Zottegem ligt centraal in het gebied. De zuidelijke grens valt samen met de
provinciegrens.
De rechteroever van de vallei van de Bovenschelde wordt voor besluitvorming meegenomen binnen de perimeter
van de buitengebiedregio Vlaamse Ardennen en is afgestemd met de visievorming in de buitengebiedregio
Leiestreek.
KAART 1 . Situering Vlaamse Ardennen
De volgende 18 gemeenten in Oost-Vlaanderen liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied:
Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lierde,
Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Vlaamse
Ardennen.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
De stad Oudenaarde die in het westen net buiten het gebied valt, is een kleine stad met een subregionale
centrale functie.
In de bindende bepalingen in verband met stedelijke gebieden is er een selectie en indeling in categorieën van
stedelijke gebieden. De steden Oudenaarde en Ronse vallen onder structuurondersteunende kleinstedelijke
gebieden. De steden Geraadsbergen, Ninove en Zottegem vallen onder de kleinstedelijke gebieden op
provinciaal niveau (RSV p. 583).
De steden Oudenaarde en Ronse zijn structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden die volgens de
functioneel-hiërarchische benadering in niveau 3a (goed uitgerust) vallen. Zottegem is een kleinstedelijk gebied
op provinciaal niveau en valt onder behoorlijk uitgeruste kleine stad (niveau 3b) (RSV p. 199).
Volgens de functioneel-hiërarchische benadering kan Brakel niet worden beschouwd als kleine stad. Bovendien is
Brakel beperkt ontsloten. In het groot aaneengesloten gebied in het buitengebied, met name de Vlaamse
Ardennen, is het wenselijk de groei van wonen en werken voornamelijk op te nemen in de
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Oudenaarde en Ronse en de kleinstedelijke gebieden op
provinciaal niveau Zottegem en Geraardsbergen, die alle over een beter uitrustingsniveau beschikken (RSV p.
341).
Buitengebied
Op de synthesekaart van de bestaande ruimtelijke structuur van de open ruimte in Vlaanderen wordt deze
buitengebiedregio aangeduid als een groot aaneengesloten open-ruimte-gebied bestaande uit natuur- en
boscomplexen en agrarische gebieden (RSV p. 121).
De buitengebiedregio Vlaamse Ardennen omvat een groot deel van het Schelde-Dender-interfluvium. De valleien
van de Schelde en de Dender werden samen met hun sterk vertakt netwerk van beekvalleien geselecteerd als
structuurbepalend voor het buitengebied (RSV p. 393).
Het alluvium van de Bovenschelde (tussen Oudenaarde en Gent) met o.a. de Zwalm is een duidelijke eenheid,
rijk aan natuurwaarden. Het gaat om afgesneden meanders met water- en oevervegetaties, uitgestrekte
graslandcomplexen (meersen), ruigten en struwelen, alluviale bosjes. Goede voorbeelden van deze systemen
worden onder andere aangetroffen in de Dender (RSV p. 68).
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De waterlopen vormen in veel gevallen de basis van het ecologische netwerk. Grote natuurwaarden worden
zowel gevonden in de waterloop (bv. relicten van zeldzame visfauna) en in de vallei (alluviale bossen, natte
graslanden,…). Om de natuurlijke relatie tussen waterloop en vallei te behouden, is er voldoende aandacht nodig
voor het overstromingsregime in de vallei.
Ten zuiden en ten oosten van de Schelde komen belangrijke natuurgebieden voor. In het bekken van de Dender
komen natuurgebieden in droge en natte omstandigheden voor. De belangrijkste natuurwaarden zijn in of nabij de
beekvalleien gelegen.
In het bekken van de Dender (Denderleeuw-Geraardsbergen) is de verweving van droog en nat kleinschaliger
dan in het bekken van de Bovenschelde. De belangrijkste natuurwaarden zijn in of nabij de beekvalleien gelegen
(RSV p. 73).
In de Vlaamse Ardennen komen ZW-NO georiënteerde getuigenheuvels voor met talrijke ecologisch belangrijke
loofbossen (RSV p. 88).
Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden. Structuurbepalend in Vlaanderen zijn het alluvium van de
Bovenschelde, de Dender en de natuurgebieden in het Bekken van de Bovenschelde waarbij de gradiëntrijke
zones en de bossen de grootste natuurbetekenis hebben (RSV p. 66-75).
Ruimtelijk onderscheidt het RSV op Vlaams niveau een agrarische macrostructuur. Onderdelen van deze
macrostructuur vormen het uitgangspunt voor positieve en structuurondersteunende maatregelen vanuit het
ruimtelijke en het sectorale beleid. Het zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen (Zwalmstreek, Land van Zottegem)
behoort tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen (RSV p. 392).
Bij de ruimtelijke afweging van functies kan het landschap de ruimtelijke randvoorwaarden stellen. Uitgangspunt
is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en de herkenbaarheid van het landschap in Vlaanderen (RSV
p. 413). Bij gave landschappen staat het behoud en de versterking voorop. De Vlaamse Ardennen worden
gekenmerkt door het voorkomen van nog relatief gave landschappen. Structurerende reliëfcomponenten moeten
visueel aanwezig blijven.
De natuurgebieden van de Vlaamse Ardennen behoren tot de belangrijkste van Vlaanderen. Door het
uitgesproken reliëf, de opeenvolgende en dagzomende geologische substraten, de verschillende bodems, de
ingewikkelde hydrologie, de verschillende exposities en de hoge mate van samenhang in het landschap, heeft het
gebied een rijke verscheidenheid aan soorten en levensgemeenschappen. Daarvan zijn zeker de verschillende
bostypen en de bronlevensgemeenschappen in het bos en het grasland de belangrijkste. Dit gevarieerde
landschap is bovendien waardevol voor de fauna: vogels, reptielen, amfibieën en vissen (RSV p. 72).
In het landschap vormen getuigenheuvels dominante structuren. Niet alleen door hun reliëf zijn ze structurerend,
maar meestal ook door de samenstelling en aard van het substraat, de bodem en de hydrologie. Hun ligging en
expositie leiden in veel gevallen nog tot een eigen microklimaat. Om al deze redenen vertegenwoordigen ze
aparte leefomstandigheden die nogal wat kunnen afwijken van het omringende gebied (RSV p. 75).
In de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en de Zwalmstreek zijn nog gave landschappen te vinden (RSV p. 96)
en zijn er nog potenties voor de versterking van natuurlijke- en bosstructuur (RSV p. 116).
Gebieden voor economische activiteiten
De troeven voor het versterken van de Vlaamse economie liggen in de concentratiegebieden voor economische
activiteiten - de economische knooppunten - en in de poorten. De economische knooppunten worden door het
beleid van het gewest, de provincie en de gemeenten optimaal uitgebouwd en krijgen de nodige
groeimogelijkheden. Om dit beleid waar te maken, worden op Vlaams niveau de economische knooppunten
geselecteerd. Op basis van hun belang voor de economische structuur moeten als economische knooppunten
worden beschouwd: de stedelijke gebieden en de specifiek economische knooppunten (RSV p. 435).
Op de kaart van de selectie economische knooppunten en economische netwerken staan Ronse en Oudenaarde
als belangrijkste knooppunten aangeduid, gevolgd door Zottegem, Ninove en Geraardsbergen. Kluisbergen is
aangeduid als economisch knooppunt buiten stedelijk gebied en buiten een economisch netwerk (RSV kaart 3,
p. 437).
Lijninfrastructuur
De parallelle ligging van de structuurbepalende lijninfrastructuur is kenmerkend voor Vlaanderen. Op de
synthesekaart staat de E40 als structuurbepalend op internationaal niveau en staat de spoorverbinding voor
personenvervoer Aalst – Ninove - Geraardsbergen als structuurbepalend op internationaal en Vlaams niveau
(RSV p. 197).
De buitengebiedregio Vlaamse Ardennen is niet zo goed ontsloten aangezien de hoofdwegen E17 er volledig en
E40 er grotendeels buiten vallen. De E40 doorkruist het gebied in het uiterste noorden over een 7-tal kilometer.
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De centrale noord-zuid-as van de regio is de N42 Wetteren – Zottegem - Geraadsbergen. Deze weg is structuurbepalend op Vlaams niveau (RSV p. 176).
De oost-west-as is de N8 Ninove – Oudenaarde, die voor een deel samenvalt met de as Kortrijk – Ronse –
Brussel. Deze weg is op Vlaams niveau indicatief als secundaire weg geselecteerd (RSV p. 495).
De N42 en de N8 zijn de hoofdontsluitingsassen. In het uiterste westen hebben we ook de N60 Oudenaarde –
Ronse, die onderdeel is van de as Gent - Valenciennes.
De spoorlijnen zijn goed voorzien in het gebied en verbinden de steden Ronse, Oudenaarde, Zottegem,
Geraadsbergen, Ninove en Aalst.
Het structurerend vermogen van de spoorlijnen van intercity- en interregioverbindingen blijft beperkt op Vlaams
niveau tot de kleine steden en in functie van de pendel naar Brussel. Dit geld voor Zottegem en Geraadsbergen
(RSV p. 181).

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

1

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
die er uit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Vlaamse Ardennen. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee
sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha
bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Minimum

Richtcijfer

Maximum

Grote eenheden natuur (in ontwikkeling)

4.804 ha

8.428 ha

Agrarische gebieden

37.537 ha

47.161 ha

waarvan maximaal te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving

9.722 ha

Overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving

3.431 ha

Bosuitbreiding

635 ha

1

De kwantitatieve randvoorwaarden zijn tegenover de verkenningsnota aangepast aan de nieuwe begrenzing van de regio
(inclusief delen van de Scheldevallei).
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Vlaamse Ardennen geformuleerd.

3.1

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw

Vooral het noordelijke en westelijke deel van de Vlaamse Ardennen heeft door de uitgevoerde ruilverkavelingen
een zeer goede landbouwstructuur in grote aaneengesloten landbouwgebieden.
In deze buitengebiedregio is er een sterke versnippering door lintbebouwing, specifiek in het noordoostelijk deel.
Het zuidelijk deel, de rug van de Vlaamse Ardennen, heeft een grotere concentratie aan kleinere valleien en
(grote) boscomplexen. Het is een gebied waarin natuur-, bos- en landbouwelementen naast elkaar voorkomen.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te
behouden, is een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk.
Het vrijwaren van de ruimtelijk samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw is prioritair in de
Vlaamse Ardennen.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw zijn
aanvaardbaar in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar
ook ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de
agrarische structuur en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Door het relatief groot aantal wijkers, vooral ter hoogte van Zwalm en Horebeke, zijn ruimtelijk ondersteunende
maatregelen ten behoeve van een duurzame landbouw noodzakelijk. Bij het zoeken naar een passende benutting
van vrijkomende agrarische bedrijfszetels wordt aansluiting gezocht bij de primaire hoofdfuncties van het gebied
(landbouw).
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter
van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening
gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties. Dit is vooral belangrijk in de Zwalmstreek, met een sterke
akkerbouw, vele erosiegevoelige gronden en een landschappelijk waardevolle omgeving.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig.
Een economische diversificatie, verbreding in functie natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed vooropstaat, moet ondersteund worden door een aangepast en
gebiedsgericht ruimtelijk beleid.
In de Vlaamse Ardennen moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te
stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten,
projecten ter voorkoming van grondverschuivingen, natuurlijke overstromingen in de rivier- en beekvalleien en
behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren (holle wegen, verspreide bossen,
kasteelparken en -tuinen…). Het gebied is heuvelachtig en dus erg erosiegevoelig. De vlakke delen vormen het
typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere hellingen domineert grasland. Bodemerosie
wordt best aangepakt door een combinatie van zuiver brongerichte en meer symtoomgerichte maatregelen. Het
vergrote van oppervlakteruwheid en het wijzigen van het bodemgebruik zijn mogelijke brongerichte maatregelen.
Daarnaast moet een verhoogde slibtovoer naar de waterloop tegengegaan worden door ondermeer het
aanleggen van oeverzones en het behoud en herstel van kleine landschapselementen. Een verdere
schaalvergroting wordt afgeremd.Gebieden in de Vlaamse Ardennen die gevoelig zijn voor grondverschuivingen,
worden bouwvrij gehouden.
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Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen binnen een netwerk

De valleien van de Zwalm, de Dender, de Mark, de Maarke-, de Perlinck-, de Bever- en de diverse Molenbeken
zijn structurerend voor hun omgeving. Zij worden ecologisch opgewaardeerd, samen met de aanzet van hun
zijbeken, evenwel gedifferentieerd inzake concrete uitwerking. In de meersengebieden is natuur de hoofdfunctie,
soms een nevenfunctie. Grote samenhangende delen van deze rivier- en beekvalleien vormen een belangrijk
onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk. De interne samenhang en het functioneren van de grote
aaneengesloten natuurcomplexen in de rivier- en beekvalleien van het Zwalm- en Denderbekken moet worden
versterkt.
De overgang tussen waterloop, de vallei en valleirand is rijk aan gradiënten en biedt kansen voor diverse habitats
met een hoge biologische waarde. De samenhang wordt versterkt of hersteld. Er worden logische ruimtelijke
entiteiten gecreëerd voor natuur en bos.
Voor de valleien wordt mede in functie van een ecologische opwaardering gestreefd naar herstel van de natuurlijk
overstromingsregime, een vrije rivierwerking en herstel van de relatie tussen waterloop en vallei.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden worden gerealiseerd, met elkaar verbonden en voldoende
gebufferd tegen externe invloeden. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van
de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur
gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding en kleinere natuurwaarden verweven in het agrarisch cultuurlandschap
kunnen daarbij een rol spelen. De grotere historisch open akkergebieden met voldoende brede perceelsranden
zijn van belang voor akkervogelsoorten en dienen te worden behouden.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese Habitatrichtlijngebieden (Bossen van de Vlaamse Ardennen en
Zuid-Vlaamse bossen) worden vanuit ruimtelijk beleid ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
De grote historische loofbossen op o.a. de getuigenheuvelrug en de verspreid liggende bossen, holle wegen, de
kasteelparken,… zijn opvallende landschapselementen die de natuurlijke structuur versterken. Samen met de op
de valleiflanken gelegen geïsoleerde loofbosjes, verspreid voorkomende halfnatuurlijke graslanden, het netwerk
van beken en andere ecologische infrastructuur zijn ze van belang als habitat en verbinden ze de grote
natuurcomplexen. Behoud van deze elementen en hun verbindingsfunctie moet gegarandeerd blijven.

3.3

Behoud en versterking van bestaande bosstructuur

In de regio is er een sterke concentratie van diverse bostypes op de flanken en de toppen van (getuigen)heuvels.
Ze herbergen een grote biodiversiteit die uniek is (binnen Europa). In deze oud-bos-kernen vinden we
karakteristieke flora en fauna (waaronder de typische voorjaarsflora). Vele van deze bossen zijn versnipperd en
staan onder druk van intensief grondgebruik rondom deze boskernen. Het ecologisch opwaarderen, bufferen en
versterken van deze bossen is een belangrijke beleidsdoelstelling. Er wordt ruimte geboden om het landgebruik in
deze zones te extensiveren, te bebossen of in te bedden in een wastinelandschap. Er worden diverse verbindingen gerealiseerd tussen de boskernen en kleinere kernen worden ingebed in grotere gehelen.
Bossen in de valleien hebben een grote waarde en zijn gebonden aan de structurerende elementen van de vallei
zoals overstromingen, hoge grondwaterstand en kwel. Sommige valleibossen hebben actueel een eerder
monotoon karakter. Omvorming naar karakteristieke rivier- of beekbegeleidende bossen staat voorop.
De meest waardevolle of kwetsbare boshabitats dragen bij voorkeur een natuurfunctie. In boszones met een
productiegericht karakter wordt gestreefd naar het verhogen van de ecologische waarde.
Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden behouden en zoveel mogelijk
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op
een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
Bij de stedelijke gebieden wordt de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen en/of
speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen en moeten voldoende
groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen. Bij de stedelijke gebieden van Oudenaarde,
Geraardsbergen, Zottegem, Ronse, Ninove en Aalst biedt bosuitbreiding een antwoord op de maatschappelijke
vraag naar bossen met een sociaalrecreatieve functie.
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Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysische systeem.

3.4

Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke overstromingsregime

De netwerken van valleien zijn belangrijke dragers van de landschappelijke en ecologische infrastructuur. De
valleien van de Zwalm, de Maarkebeek, de Dender, de Mark, de Munkbos-, de Perlinck-, de Bever- en de diverse
Molenbeken zijn structurerend voor hun omgeving. De Dender en de Zwalm zijn waterlopen met ook een
belangrijke recreatieve en toeristische functie. Het natuurlijk karakter van deze waterlopen, van hun oevers en
van hun meanders is belangrijk voor de recreatieve belevingswaarde van de waterloop.
De waterlopen vormen in veel gevallen de basis van het ecologische netwerk. Grote natuurwaarden worden
zowel gevonden in de waterloop (bv. relicten van zeldzame (vis)fauna) en in de vallei (alluviale bossen, natte
graslanden,…). Om de natuurlijke relatie tussen waterloop en vallei te behouden, is er voldoende aandacht nodig
voor het overstromingsregime in de vallei en de natuurlijke structuur van waterloop (natuurlijke oevers, spontane
meandering,..).
Het ruimtelijke beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integrale waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Belangrijk daarbij is dat zo veel mogelijk ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het
natuurlijk overstromingsregime van rivier- en beekvalleien. Het herstellen van het (natuurlijk) overstromingsregime
van de valleien verdient de voorkeur op de aanleg van wachtbekkens. De aanleg van kunstmatige wachtbekkens
is enkel te verantwoorden om bebouwde gebieden te beveiligen tegen wateroverlast en indien er geen andere
opties zijn.
Belangrijke doelstellingen van het integrale waterbeheer zijn het herstel van de sponsfunctie (beter en langer
vasthouden van water), bufferfunctie (meer ruimte voor het bergen van waterpieken) en ecologische kwaliteit
(structuurkwaliteit van waterlopen).. Voor de overstomingsgebieden wordt gestreefd naar verweving van het
overstromingsregime met andere functies. Het landbouwgebruik en recreatief medegebruik in rivier- en
beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten geweerd worden. Op
die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen van de vallei (met
lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een ecologische
meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt. Er moet
worden gestreefd naar natuurlijke overstromingsregimes met overstromingswater van een goede kwaliteit.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuum van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
mogelijke barrières zoals verharde en bebouwde oevers, stuwen en andere vismigratieknelpunten,
overwelvingen, dijken, watermolens, …. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in
verstedelijkte gebieden is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

3.5

Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

De regio Vlaamse Ardennen wordt gekenmerkt door een groot aantal belangrijke clusters van relatief gave
cultuurhistorisch en landschapsecologisch waardevolle gebieden. Deze gebieden zijn in hoofdzaak gekoppeld
aan de valleien, gesloten landschappen op de flanken van de valleien, open koutergebieden, getuigenheuvels,
oude bosgebieden en kasteeldomeinen.
Er wordt rekening gehouden met het traditionele open dan wel gesloten cultuurlandschap, met aandacht voor het
onbebouwd karakter en de opgaande perceelsrandbegroeiing. De natuurelementen op de open
kouterlandschappen die belangrijk zijn voor akkerfauna worden behouden en beschermd.
Behoud, herstel en versterking van de herkenbaarheid van structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijke beleid bijdragen tot het
behoud van de eigenheid en identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten
worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied
kunnen versterken en landschappelijk worden ingepast.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. nieuwe ontginningen) mogen de structuur en de functie van de
structuurbepalende component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologische erfgoed in situ te
bewaren. Bij belangrijke ingrepen moet het bodemarchief worden omgezet in een opgravingsarchief, waardoor de
site gedocumenteerd en bewaard blijft.
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In gebieden waar deze relicten reeds dermate aangetast zijn of in grote mate verloren gegaan zijn, zoals rond de
stedelijke centra (Oudenaarde en Geraardsbergen) stimuleert het ruimtelijke beleid de ontwikkeling van een
nieuw kwaliteitsvol landschap.
Tal van cultuurhistorisch waardevolle parken verspreid in de regio (o.a. het Toeppark, Oudenberg, Abdijpark,
Domein Breivelde, kasteel van Leeuwergem,…) zijn belangrijk als publieke groene en open ruimte in de stedelijke
gebieden en vormen noodzakelijke schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven
als volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard
blijven. Bij nieuwe ontwikkelingen in stedelijke gebieden of kernen van het buitengebied moet rekening gehouden
worden met de behoefte aan publieke ruimte in de buurt van woonomgevingen, de landschappelijke en
functionele kenmerken van de omgeving en de relatie van deze parkgebieden met water- en natuurnetwerken.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (holle wegen, taluds, hagen, houtkanten, bomenrijen,
verspreide bosjes, oude spoorwegbermen, …) zijn van belang als habitat (voor elementen van bos- en
graslandflora, voor autochtone bomen en struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren,...) én als
corridor voor migratie van flora en fauna tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht
versnippering van deze structuren te vermijden en herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief
medegebruik van een aantal van deze structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van
toeristisch-recreatieve netwerken kan samengaan met de ecologische en landschappelijke functie van sommige
van deze elementen.
De grondgebondenheid van de landbouw, gekoppeld aan een quasi permanent bewaard historisch bodemgebruik
en het netwerk aan landschapselementen zijn getuige van de ontginningswijze van het landschap
(cf. Dendermeersen, kouterlandschappen,…) In talrijke gebieden zijn er dan ook complexen van historisch
constant bodemgebruik, zoals koutercomplexen, graslandcomplexen, oude bossen op de flanken en op de
toppen van getuigenheuvels, bossen in laag gelegen natte gebieden en een afwisseling van graslanden, akker en
bos op de hoger gelegen drogere gebieden.
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen worden investeringen gestimuleerd voor een betere
landschappelijke inpassing van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol
landschap. Om de identiteit van het landelijke gebied te versterken, moet nieuwe bebouwing worden ingeschoven
en verankerd in het typische cultuurlandschap (bv. met hoogstamboomgaarden, dreven, bosfragmenten,…). Inzet
van inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win situaties die
enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds de
ruimtelijke, landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.

3.6

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte

De buitengebiedregio Vlaamse Ardennen heeft een belangrijke toeristische waarde, vooral gericht op zacht
recreatief (mede)gebruik (fietsen, wandelen, kleinschalig plattelandstoerisme,…) gekoppeld aan toeristischrecreatieve netwerken, cultuurhistorische elementen en bos-, natuur- en groengebieden. De regio is rijk aan
cultuurhistorisch waardevolle erfgoedelementen. Het gaat hierbij om o.a. het netwerk van kastelen en parken,
hoeves en het archeologische erfgoed. Daarnaast zijn een aantal toeristische knooppunten gelegen in het gebied.
Een aantal van deze knooppunten liggen temidden van waardevolle natuurkernen. De ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van deze gebieden wordt afgestemd op de ecologische doelstellingen van deze gebieden.
Het agrarische gebied in de regio Vlaamse Ardennen heeft belangrijke toeristisch-recreatieve potentie. De
ontwikkeling van een structuurrijker landschap door de toename van het areaal bos, natuur en kleine
landschapselementen kan voor een groter recreatief aanbod en toeristische aantrekkingskracht zorgen. Dit biedt
ruimte om de druk op de meest waardevolle en kwetsbare kerngebieden te verminderen. Daartoe worden lokaal
sturende maatregelen ingezet (bv. stadsrandbossen, stadsparken, speelbossen, ligweiden, natuur in de stad,
fiets- en wandelpaden, natuureducatieve voorzieningen, enz…) die de recreatie in goede banen leiden, binnen de
ecologische draagkracht van het gebied. De gebieden worden via groene corridors en ecologische infrastructuur
vlot toegankelijk vanuit de bewoningskernen.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk
gebied. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en kansen
bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
Een gedifferentieerd recreatief medegebruik van waardevolle natuur- en of landschapscomplexen moet in
overeenstemming zijn met de ruimtelijke draagkracht van deze gebieden. Bij de verdere ontwikkeling van de
recreatieve functies is het van belang de natuurlijke waarden parallel mee te ontwikkelen en de meest kwetsbare
gebieden te vrijwaren van te intensieve recreatieve ontwikkelingen.
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De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Vlaamse Ardennen te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Vlaamse Ardennen
wordt aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 4 deelruimten.

1.

Zwalm

2.

Vlaamse Ardennen

3.

Dender en Mark

4.

Land van Zottegem

De rechteroever van de Scheldevallei tussen Kluitsbergen en Nederzwalm wordt in deze ruimtelijke visie van de
Vlaamse Ardennen mee opgenomen als deelruimte 5. Omwille van de relatie met de visievorming van de
linkeroever die aan bod kwam gedurende het proces van Leiestreek wordt gebruik gemaakt van nummering en
conceptformulering uit Leiestreek.

4.1

Deelruimte 1. Zwalm

Situering
De deelregio Zwalm omvat het gebied van het Zwalmbekken. Dit gebied is begrensd door de oostelijke valleirand
van de Schelde in het westen, door het bekken van de Munkbosbeek ten noorden en door het Denderbekken ten
oosten In het zuiden is waterscheidingskam met de Maarkebeek de grens. Grofweg is het de driehoek tussen
Oudenaarde, Velzeke en Brakel.
De Zwalm ontspringt in het Brakelbos en mondt uit in de Schelde te Nederzwalm-Hermelgem. Ze vormt samen
met haar verscheidene zijbeken en de Perlinck-, Munkbos-, Oosse- en Riedekensbeek een aaneenschakeling
van asymmetrische valleien met karakteristieke brongebieden, bronzones op contact van tertiaire zand- en
kleilagen met geassocieerde lineaire gehuchten en kouterlandschappen als open akkergebieden. Het Bos
t’Ename, de Steenbergse bossen, het kasteelbos van Beerlegem, het Brakel-, het Haeyes-, het Munk-, het
Klooster- en het Bertelbos zijn oud-bos kernen met hoge faunistische en floristische waarden. De Zwalmstreek is
een open, sterk golvend heuvelland begrepen tussen de Zwalm, de Schelde en de Vlaamse Ardennen en wordt
soms als deel van de “Vlaamse Ardennen” gerekend. Het gebied bezit talrijke natuur- en cultuur(historische)
monumenten, onder andere talrijke watermolens.
Visie
Globaal genomen heeft de vallei van de Zwalm met haar steile valleiflanken een hoge ecologische waarde. Ze is
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Het volledige stroomgebied van de Zwalm is
van belang voor de migratie en behoud van populaties van Europees en gewestelijk beschermde soorten in
brongebieden die als SBZ-H beschermd zijn. Een aantal beekvalleien zoals de Perlinckbeek, de Munkbosbeek en
de Oossebeek met hun valleiflanken zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur van deze deelregio. In de
valleien heeft natuur meestal de hoofdfunctie. Soms is natuur een nevengeschikte functie naast landbouw. Deze
valleien slingeren zich als groene linten door een landschap van grote aaneengesloten samenhangende
landbouwgebieden met karakteristieke open kouters. Landbouw speelt een cruciale rol voor het behoud van de
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open ruimte op de kouters en kan plaatselijk via verwevingsgebieden aangespoord worden om de waardevolle
graslanden in de beekvalleien te behouden. Op deze wijze wordt het gemengd landbouwsysteem dat
kenmerkend is voor de Vlaamse Ardennen ook in de toekomst behouden.
De zeer waardevolle oud-boscomplexen met karakteristieke flora en fauna worden behouden, versterkt en
ingebed in een samenhangend geheel.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zwalm wordt weergegeven door middel van een structuurschets.
KAART 2 . Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Zwalm

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zwalm is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten.
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De nummering
van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De landbouwgebieden van de deelruimte Zwalm vormen grote aaneengesloten
landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de drager is van het open
cultuurlandschap. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden
maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om het bestaande open en
onbebouwde karakter van deze gebieden te vrijwaren voor grondgebonden
landbouw kunnen delen ervan gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch
gebied.

-

Binnen deze samenhangende landbouwgebieden worden enerzijds de grote,
historisch open akkerlandschappen (kouters) onderscheiden en anderzijds de
eerder kleinschalige landschappen rond de steilranden van de beken en in de
valleien. Binnen de kleinschalige landschappen wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt
(zie verder). De karakteristieke open kouders worden zoveel mogelijk gevrijwaard
van bebouwwing om de landschappelijke openheid van het gebied te behouden.

-

Het ruimtelijke beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in
landbouwgebieden met steilere hellingen. Op steilere hellingen wordt
grondverschuiving vermeden door geen grootschalige grondverplaatsingen te
doen en door de hellingen en de hellingaanzetten bouwvrij te houden.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere
hellingen domineert grasland.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Gezien de belangrijke (avi)faunistische waarde van deze open landbouwgebieden
wordt de nodige aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals voldoende brede perceelsranden van
grasland, ruigten,…

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of
de open ruimte te versnipperen.

-

De infiltratiecapaciteit van het gebied ten noorden van de Zwalm en het
interfluviaal gebied tussen Zwalm en Maarkebeek en de zijbeken wordt versterkt.
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De uitbreiding van de verharde oppervlakte wordt afgeremd om de infiltratie te
behouden en waterhuishoudingswerken mogen de waterafvoer niet versnellen. De
infiltratiecapaciteit van de bodem dient maximaal te worden benut en wordt
hersteld door gebiedseigen water vast te houden (bvb. tussen Mater en Volkegem
en het plateau Sint-Maria-latem tot Hundelgem).
-

Rond de bovenlopen van de Zwalm en zijbeken wordt bodemerosie best
aangepakt door een combinatie van zuiver brongerichte en meer symtoomgerichte
maatregelen. Het vergrote van oppervlakteruwheid en het wijzigen van het
bodemgebruik zijn mogelijke brongerichte maatregelen. Daarnaast moet een
verhoogde slibtovoer naar de waterloop tegengegaan worden door ondermeer het
aanleggen van oeverzones en het behoud en herstel van kleine
landschapselementen. Een verdere schaalvergroting wordt afgeremd. Het
landgebruik
wordt
afgestemd
op
de
erosiegevoeligheid
en
grondverschuivingsgevoeligheid. De vlakke delen vormen het typische
kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere hellingen domineert
grasland.

Gebieden: (Kaart 2)
1.1 Paulatem, Velzeke tot Zottegem (noordelijk deel)
1.2 Sint-Denijs-Boekel, Volkegem tot Nederbrakel (zuid-westelijk deel)
1.3 Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove tot Opbrakel (oostelijk deel)

Behoud en versterking van het (kleinschalige-halfopen) agrarische landschap

In overdruk

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Deze landbouwgebieden worden gekenmerkt door een hoge concentratie aan
kleine landschaps-, bos- en natuurelementen in het agrarische landschap. Al
deze elementen samen bepalen in belangrijke mate de landschappelijke en
ecologische kwaliteit, door hun functie als stapsteen of leefgebied voor tal van
organismen. Behoud van dit kleinschalige, halfopen landschap wordt nagestreefd.

-

Deze landschappen herbergen een karakteristieke (verschillend van de open
landschappen) (avi)fauna. Behoud van dit halfopen landschap wordt nagestreefd.
Er wordt tevens aandacht geschonken aan het behoud en lokale versterking van
de bestaande natuurelementen zoals waardevolle graslanden, moeraszones en
bos.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. Op de steile erosiegevoelige delen domineert grasland binnen de context van een kleinschalig
landschap. De steilste gronden zijn voorbehouden voor bos. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is.

Gebieden: De zones komen verspreid over de landbouwgebieden voor.

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op valleiflanken met ruimte
voor herstel van het natuurlijke watersysteem

16/63

-

Delen van de Zwalmvallei, de valleiflanken en de bovenloop van de zijbeken (o.a.
Perlinckbeek, Molen- en Bettelhovebeek, Dorenbos- en Verrebeek, Roosmeersbeek,…) vormen relatief gave aaneengesloten valleilandschappen met belangrijke
ecologische waarden (waaronder Europees beschermde habitats en soorten). Ze
zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote
delen van deze rivier- en beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Ook de steile valleiflanken met inbegrip
van bron- en hellingsbossen van deze waterlopen vormen een structuurbepalend
element. De ecologisch meest waardevolle onderdelen worden als
samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van
natte tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen,
moeras,…) al dan niet in combinatie met kleine landschapselementen en met
overgangen naar drogere valleiflanken. De omzetting van akker naar grasland
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wordt gestimuleerd.
-

Het volledige stroomgebied van de Zwalm is van belang voor de migratie en
behoud van populaties van Europees en gewestelijk beschermde soorten
(Beekprik,
Rivierdonderpad,
Beekforel,
Gewone
bronlibel,
Beekloper,
Vuursalamander) in brongebieden die als SBZ-H beschermd zijn (oa Haeyesbos,
Steenbergse bossen, Brakelbos)

-

De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De structuur- en
habitatkwaliteiten van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, herstel van winterbed,…) te voorzien voor de
waterloop, het ontwikkelen van kleine landschapselementen en het opheffen van
barrières. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen,…) op
de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan door inrichting ten behoeve van
buffering en mildering van het nadelig effect.

-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen dienen in hun landschappelijke en historische context behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de gebieden
niet overschrijdt.

-

In het asymmetrische dal van de Perlinckbeek en de middenloop en een deel van
de benedenloop van de Zwalm is de steilrand op rechteroever zeer steil. Omwille
van de grandiëntrijke situatie en het voorkomen van een bronnenzone vormt die
steile valleirand een geschikt milieu voor natuurherstel en –ontwikkeling. In het
deze gedeelten worden de gebieden met hoofdfunctie natuur gesitueerd.

-

Voor de Perlinckbeekvallei situeert het gebied waardit gebied zich tussen
Zegelsem en Sint-Blasius-Boekel. Ten zuiden van Sint-Blasius-Boekel is er een
overloopgebied dat de provincie heeft gecreëerd in het GENO (tussen Krombeek
en Roebeek).

-

De omgeleide Dorenbosbeek (Zwalm) in het centrum van Brakel vormt een
essentiële schakel in de ecologische verbinding tussen de verschillende
onderdelen van het bekenstelsel.

Gebieden: (Kaart 2)
2.1 Benedenloop Stampkotbeek (Munkbosbeek) en Schaapsveldbeek tot Munkbos
2.2 Benedenloop Zwalm en zijlopen tussen Nederzwalm en Munkzwalm (tot Frankstalloop)
2.3 Middenloop Zwalmen zijlopen tussen Passemarebeek en Bostmolen en Passemarebeek
tot Pedesmolen
2.4 Molen- en Bettelhovebeek
2.5 Middenloop Zwalm tussen Bostmolen en Berendries, Strijmeersbeek en Molenbeek
2.6 Middenloop Zwalm tussen Berendries en Brakel en Zegelaarbeek
2.7 Omgeleide Dorenbosbeek in het centrum van Brakel
2.8 Dorenbos- en Verrebeek
2.9 Molenbeek tot Hutte, Sassegembeek en zijbeek
2.10 Vaanbuikbeek
2.11 Bovenloop van de Perlinckbeekvallei (tussen Zegelsem en Sint-Blasius-Boekel)
2.12 Riedekensbeek
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Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleien inclusief hun flanken met ruimte voor
een natuurlijk overstromingsregime
-

Deze beekvalleien vormen een uitgebreid systeem van beken met aanliggende
steilranden, in het landschap aanwezig via een overwegend graslandgebruik van
de landbouwgronden en via een aaneenschakeling van (kleinere) natuur- en
bosgebieden, (kasteel)parken en kleine landschapselementen in de vallei en op de
steilrand. Kenmerkend is het kleinschalige karakter van deze valleien en hun (vaak
steile) flanken met nog een intacte structuur van natuur-, bos- en
landschapselementen.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Landbouw,
bos en natuur zijn nevengeschikte functies. Delen van het valleilandschap kunnen
een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben. Deze gebieden creëren samen
met de waardevolste natuurkernen een structureel samenhangend geheel.

-

De structuur van deze beekvalleien met inbegrip van de valleiflanken, de
bronamfitheaters en de hellingsbossen wordt versterkt en geaccentueerd als
drager van belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen de waterloop, de
vallei en de hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds
wordt versterkt of hersteld. Talrijke barrières in deze deelruimte worden zoveel
mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen,
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, kwel,… De valleien slingeren zich als
continue blauwgroene linten door het landschap. Barrières worden zoveel mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd. Bijzondere aandacht gaat er naar de
ontwikkeling van vochtige tot natte, halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en
herstel van moerassen of broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat de waterbergingsfunctie van de
valleigebieden bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke
randvoorwaarde is het herstel van een goede waterkwaliteit.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

-

De steilrand op de rechteoever van de Perlinckbeekvallei is steil in de midden- en
de bovenloop. De benedenloop loopt doorheen een vlakker landschap. Voor de
midden- en benedenloop wordt een verweving nagestreefd. Op de steile gedeelten
en in de overstromingszone van de waterloop wordt graslandgebruik nagestreefd
of is bosontwikkeling mogelijk rond de bestaande boskernen en/of de
bronnenzone.
De verweving langs de Traveinsbeek is vooral voorzien om de structuur- en
waterkwaliteit van de waterloop en de vallei te beschermen zodat de geschikte
voorwaarden de instandhouding van de habitats en voor het behoud en de migratie
van de populaties van de Europees beschermde soorten in Steenbergse Bossen
via deze beek en Zwalm naar de andere brongebieden waar deze voorkomen.
De verweving langs de Doren-Dorrebeek wordt gericht op de valleigronden, de
flanken en de bronzone. Bestaande (zonevreemde) landbouw kan er behouden
blijven.
De beekvalleien op de linkeroever van de Zwalm vormen een deel van de op
gemeentelijk niveau voorziene verbinding tussen de Zwalmvallei en het Burreken.

-

-

Gebieden: (Kaart 2)
3.1
3.2
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Zone tussen Edelarebos en Volkegembos
Wijlegemsebeek (Zwalm)
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Benedenloop Zwalm bij Munkzwalm
Molenbeek (Leeuwergem-Elene-Ruddershove)
Traveins-, Erwetegem-, Karnemelk-, Wurmendries- en Sint-Pauwelsbeek (Zottegem )
Boembeek (Brakel )
Doren-Dorrebeek (Brakel)
Marebeek (Sint-Maria-Oudenhove/Michelbeke)
Vaanbuikbeek (Brakel)
Benedenloop Perlinckbeek (Peerdestokbeek-Molenbeek-Boekelbeek)
Bovenloop Perlinckbeek
Krombeek (Horebeke )
Roebeek (Horebeke-Brakel)
Oossebeek – Spouwwaterbeek – Borrebeek (Oudenaarde)

Behoud en versterking van gevarieerde valleien met ruimte voor een natuurlijk overstromingsregime
-

Deze beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van natuur- en bosgebieden, (kasteel)parken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen van
het valleilandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben.
Deze gebieden vormen samen met de waardevolste natuurkernen en de overige
valleien een structureel samenhangend geheel.

-

De structuur van de beekvalleien wordt, in het bijzonder op de alluviale gronden,
versterkt als drager van belangrijke natuurwaarden. Er wordt ruimte geboden aan
de watersystemen voor het natuurlijk functioneren van hun structuurbepalende
processen zoals natuurlijke overstromingen, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie, kwel,…De valleien slingeren zich als continue blauwgroene linten
door het landschap. Barrières worden opgeheven of hun effecten gemilderd.
Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en herstel van moerassen of
broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie. In de van nature
overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming worden de
aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd.zodat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke
randvoorwaarde is het herstel van een goede waterkwaliteit.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing

Gebieden: (Kaart 2)
4.1 Benedenloop Stampkotbeek
4.2 Bovenloop Munkbosbeek
4.3 Meesterbazenloop (zijbeek van de Zwalm)
4.4 Slijpkotbeek (Nederbrakel)
4.5 Roosmeerbeek (stroomafwaarts deel)
4.6 St-Amelbergabeek (westelijke tak Oossebeek)
4.7 Oossebeek benedenloop tot Scheldevallei
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Samenhangende complexen van zéér waardevol historisch bos behouden, verbinden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

De ecologisch meest waardevolle bossen zijn reeds opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking (Bos t’Ename, Haeyesbos,
Steenbergse bossen, Hauwstraat en Kanakkendries, Munkbos, Bertelbos,
Kloosterbos en Brakelbos).

-

Op de steile flanken (vaak rond de bronzones), op de steilranden en in de valleien
(rivier- of beekbegeleidend of op de valleiovergang) vinden we zeer waardevolle
maar gefragmenteerde oud-boscomplexen met karakteristieke flora en fauna
(waaronder een uitgesproken voorjaarsflora). Aansluitend op deze boscomplexen
vinden we vaak zeer waardevolle grasland-, ruigte- en mantel-zoomvegetaties.
Voor deze complexen wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de
natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer
natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De uitbreiding van de bossen en andere genoemde waardevolle habitats bewerkstelligt de buffering en verbinding van de kwetsbare, geïsoleerde kernen met het
oog op de instandhouding van de karakteristieke flora en fauna.

-

Het wegwerken van de scherpe grenzen tussen deze natuurkernen en het
omgevende landgebruik en de ontwikkeling van een ongeperceleerd gesloten tot
halfgesloten landschap is wenselijk. Een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen, mantel- en zoomvegetaties, struwelen en ruigtes is het doel. In
bepaalde (deel)gebieden kan ook het behoud of herstel van (elementen van) het
cultuurlandschap worden nagestreefd. Waar de systeemkenmerken aanwezig zijn,
wordt bovendien aandacht geschonken aan de ontwikkeling van natte en droge
heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties, soortenrijke (schraal)graslanden met
kleine landschapselementen en open water.

-

De overige bosgebieden en de parkgebieden worden opgenomen in natuurverwevingsgebieden. Natuur vormt met bos, park en/of recreatie een nevengeschikte functie. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen
accenten op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw,
recreatie, landbouw,…) worden gelegd.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen en/of bosschages.
Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen en houdt rekening
met de historische bosstructuren.

-

Recreatieve voorzieningen en recreatief medegebruik mogen de draagkracht niet
overschrijden.

-

Kasteel- en parkdomeinen zoals het Toeppark rond Brakel en Torreken te Walle te
Oudenaarde zijn landschappelijk structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk.
Ze worden behouden als volwaardige entiteiten en hebben een park-, bos- en/of
natuurfunctie. Ze worden ingeschakeld bij het versterken van de bosstructuur.

-

Voor de Steenbergse bossen wordt gezocht naar uitbreiding in verschillende
richtingen: in zuidelijke richting wordt verbinding gezocht met de
Sempelkouterbeek (dwarsen Ten Ede) en in alle andere richtingen wordt prioritair
gezocht in de beekvalleien) en op de aansluitende flanken.

-

Het Kloosterbos wordt verbonden met de Zwalmvallei.

-

Een uitbreiding van Haeyesbos (Everbeek) in oostelijke richting is mogelijk. Er
wordt gestreefd naar versterken en uitbreiden van het bos en een verbeterde
buffering in het zuiden.

-

In het Steenbergbos-Volkegem met als hoofdfunctie natuur, zal een deel als
stadsrandbos gebruikt worden met een belangrijk recreatief medegebruik is. Ook
het Brakelbos heeft als hoofdfunctie natuur, maar heeft tevens een belangrijke
recreatieve functie.

Boscomplexen
met
hoofdfunctie natuur

Bossen
met
een
verweving van functies
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-

Op de berg te Kerselare-Edelare bevindt zich een belangrijke overwinteringsplaats
voor vleermuizen.

Gebieden: (Kaart 2)
5.1 Munkbos (Scheldewindeke-Velzeke)
5.2 Bos van Beerlegem-Paulatem-Meilegem
5.3 Bertelbos (Zwalm)
5.4 Steenbergse bossen
5.5 Kloosterbos
5.6 Hauwstraat en Kanakkendries, Froonen- en Boembos
5.7 Haeyesbos (Everbeek)
5.8 Brakelbos
5.9 Bos t’ Ename – Steenbergbos Volkegem
5.10 Edelarebos (Kezelsfort)

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor bosuitbreiding, ecologische graslandontwikkelingen, ontwikkeling van andere natuur- en landschapelementen en ruimte voor landbouw
-

Deze gebieden worden gekenmerkt door een kleinschalig landschap bestaande uit
grondgebonden landbouw en een sterke aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren.
Het gaat om complexen van kleine landschapselementen zoals waardevolle
graslanden, bomenrijen (al dan niet beekbegeleidend), houtkanten en andere
houtige kleine landschapselementen en kleinere natuur- en bosgebieden. Zij
komen voor in bronamfitheaters, als onderdeel van een steilrand of een beekvallei.
Zij vervullen o.m. een belangrijke ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie tussen bos- en natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op
de aanwezige waarden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos
hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Lokaal is een
uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van het bufferen van
natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of verbindingszones.

-

In de gebieden als schakel tussen de natuur-en boscomplexen wordt gestreefd
naar een betere ecologische verbinding. Er wordt daar ruimte voorzien voor
stapsteenbossen, beboste corridors, brede houtkanten en andere houtige kleine
landschapselementen. Op sommige plaatsen waar de bosstructuur versnipperd is,
wordt gekozen voor bosuitbreiding.

-

De verbinding tussen de Zwalmvallei en het Kloosterbos wordt versterkt door
middel van bosuitbreiding. De grondgebonden landbouw behoud ook een functie
op dit gedeelte van de steilrand.

Gebieden: (Kaart 2)
6.1
6.2

Zone tussen Zwalmvallei en Kloosterbos (N en Z van de Zegelaarbeek)
Hoge Berg – Mattenbos

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Talrijke beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen
tevens belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijke beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bosbouw, wonen,…) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart
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voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

beek

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden
is een bijzonder aandachtspunt.

-

Een aantal verbindingsassen zoals de Zwalm hebben tevens een recreatieve
functie. Het ruimtelijke beleid is er op gericht deze functies te ondersteunen, dit in
evenwicht met de natuurverbindende functie en landschappelijke kwaliteiten.

-

Het tracé van de voormalige spoorlijn Zottegem-Brakel-Ronse is als markant
lijnvormig erfgoedelement aanwezig en dient te worden gevrijwaard. Behoud,
herstel en inschakeling in toeristisch-recreatieve netwerken of cultuurhistorische
routes moet mogelijk worden gemaakt. De ecologische corridorfunctie van deze
structuur moet daarbij verzekerd blijven.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak.

spoorlijn

Gebieden: (Kaart 2)
7.1 Mijnwerkerspad (voormalige spoorlijn Zottegem-Brakel-Ronse)
Waterlopen: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande structuur 5.1. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen). Een aantal beken
werden toegevoegd omwille van hun bovenlokale ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie (o.a. zijbeken Perlinckbeek).

Uitbouwen van randstedelijke groengebieden
-

Het gemeentelijke recreatiedomein de Rijtmeersen vlakbij het centrum van Brakel
biedt potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden passieve
recreatie (wandelen, vissen,…). De hoofdfunctie van dit gebied is stille recreatie.
Het gebied heeft een belangrijke waterbergende rol.

Gebieden: (Kaart 2)
-

8.1 Rijtmeersen

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

In overdruk
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-

Een groot aantal landschappen (kasteeldomeinen, dorpskernen, kouters, bossen,
valleien en omgeving,…) bezitten uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Het ruimtelijke beleid ondersteunt het behoud of herstel van deze
erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. Hier zijn de gave landschappen
overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas.

-

Oude spoorwegbeddingen, kerkwegels, trekwegen en andere kleine wegen zoals
holle wegen zijn elementen met een vaak hoge cultuurhistorische waarde, zodat
hun behoud, beheer en herstel primordiaal is.

-

Clusters van bouwkundig erfgoed, zoals de watermolens op de Zwalm, de
verschillende windmolens, klein bouwkundig erfgoed (kapelletjes, sluisjes,…) en
andere karakteristieke gebouwen in het landschap, poelen en vijvers, solitaire
bomen,… vormen erfgoed dat mee de gaafheid en de samenhang van het
landschap bepaalt.

-

De instandhouding en het herstel van kleine landschapselementen zoals
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bomenrijen, houtkanten, knotbomenrijen en poelen met interessante moeras- en
waterplanten of amfibieën moet worden gegarandeerd.
-

Landelijke en gave woonkernen waar de historische ontwikkelingen nog vrij gaaf
bewaard zijn, moeten zoveel mogelijk in hun huidige vorm worden behouden. Het
kleinschalige karakter en de kwaliteiten van deze dorpen moet behouden blijven.
Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan worden
versterkt.

-

Kastelen en hun bijbehorende parken (o.m. kasteel van Roborst en het Kasteel
van Lilare) zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens binnen het landschap.

Gebieden: (Kaart 2)
9.1 Vallei van de Munkbosbeek en het kasteeldomein van Beerlegem
9.2 Zwalmvallei tussen Munkzwalm en Nederzwalm
9.3 Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Munkzwalm
9.4 Steenbergse Bossen
9.5 Rovorst en Kanakkendries
9.6 Brakelbos
9.7 Trimpontbos en Haeyesbos
9.8 Korsele
9.9 Vallei van de Perlinckbeek
9.10 Omgeving van de Tissenhovemolen
9.11 Dorpskern en archeologische site van Ename en Bos t’ Ename

Vrijwaren van markante plateauranden/steilranden
Plateaurand/steilrand/

-

De oostelijke valleiflank van de Schelde, de oostelijke valleiflank van de Zwalm en
de valleien van de zijbeken zijn meestal asymmetrisch en worden hierdoor
gekenmerkt door een opvallend reliëfverschijnsel in het landschap. Het is
belangrijk dat deze zichtbaar in het landschap behouden kunnen blijven. Hiervoor
is het aangewezen deze gebieden te vrijwaren van bebouwing en de bestaande
landschapsstructuren en opbouwende elementen die aan de basis liggen van deze
terreinovergangen gaaf te bewaren.

-

Behoud en herstel via stimulerende maatregelen van kleine landschapspelelementen is wenselijk. Hierdoor kan een positieve bijdrage aan de erosieproblematiek en
aan het functioneren als ecologische infrastructuur worden geleverd. Erosiebestrijding wordt ondersteund en gestimuleerd vanuit het ruimtelijke beleid.

valleiflanken

Gebieden: (Kaart 2)

Steilrand Scheldevallei

10.1 Valleiflank van de Zwalm (en zijbeken)
10.2 Valleiflank van de Perlinckbeek
10.3 Steilrand Scheldevallei

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Kasteel- en parkdomeinen in de Zwalmvallei zijn landschappelijk structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige
entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen als geïsoleerde natuurkernen hoge
natuurwaarden bezitten die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in
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waardevolle bos- of natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.
-

Er wordt gestreefd naar het behoud en versterking van aanwezige (natuur)waarden.

-

Een aantal kasteeldomeinen en -parken kunnen tevens een rol opnemen als
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied.

Gebieden: (Kaart 2) niet limitatieve opsomming van kasteelparken
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Ten Biezen Kasteel Beerlegem
Kasteel van Roborst
Kasteel van Lillare
Toeppark te Nederbrakel
Torreken Te Walle
Kasteelpark Vlaamse Ardennendreef (Oudenaarde)

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde en Zottegem is een
provinciale taak. Dit proces stelt deze visie niet meer in vraag.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

-

De randstedelijke gebieden rond Zottegem worden weergegeven in de deelregio
Zottegem noord en zuid.

Gebieden:
12.1 Kleinstedelijk gebied Oudenaarde
12.2 Kleinstedelijk gebied Zottegem
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Deelruimte 2. Vlaamse Ardennen

Situering
De deelruimte Vlaamse Ardennen omvat in de eerste plaats de getuigenheuvelrug van de Vlaamse Ardennen.
Deze deelregio wordt begrensd door de oostelijke valleirand van de Schelde in het westen en door de zuidelijke
grens van Oost-Vlaanderen tussen Ronse en Geraardsbergen. De begrenzing in het noorden is gevormd door de
deelruimte Zwalm en de deelruimte Land van Zottegem, en in het oosten door de deelruimte Dender en Mark.
De getuigenheuvelrug van de Vlaamse Ardennen is een erosieweerstandige heuvelkam die een belangrijk
structurerend reliëfelement vormt. De basis is meestal de formatie van Mont Panisel met daarop plaatselijk (op de
hoogste niveaus) Lediaan of Diestiaan. Gedurende het Pleistoceen werd op het ingesneden tertiaire substraat
leem afgezet, met een dikte die varieert van 0 tot 20 m.
Het reliëf wordt bepaald door de sterk versneden oost-west verlopende heuvelkam, bestaande uit een reeks
afzonderlijke getuigenheuvels die het oostelijke deel vormen van de Zuid-Vlaamse heuvelkam. Van west naar
oost gaat het onder andere om: de Kluisberg (141 m), de Hotondberg (150 m) en de Muziekberg (148 m). Naar
het noorden zijn er kleinere uitlopers zoals de Koppenberg (80 m). Ten noordoosten van Ronse loopt de
heuvelkam uit over Sint-Kornelius-Horebeke tot Edelare (105 m) en Sint-Denijs-Boekel (100m).
De deelruimte Vlaamse Ardennen omvat deels bovenlopen van het Bovenscheldebekken en het Denderbekken.
Op de zuidelijke flank van de heuvelrug vinden we de bronnen van de Molenbeek van Ronse en de Ronnebeek
en op de noordelijke flank van de heuvelrug en ten noorden ervan vinden we o.a. de bronnen van de Molenbeek
van Kluisbergen, de Kuitholbeek, de Nederaalbeek, de Pauwelsbeek, de Krombeek en de Maarkebeek die
behoren tot het Boven-Scheldebekken. Centraal liggen de oorsprongen van o.a. de Vaanbuikbeek, de Molenbeek
te Brakel, de Zwalmbeek en de Verrebeek in het Zwalmbekken. Naar het oosten toe bevinden zich, onder andere,
de bronnen van de Molenbeek-Terkleppenbeek, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Molenbeek-Kalsterbeek, die
afwateren naar de Dender.
Het oostelijk en het westelijk deel van deze deelruimte zijn van mekaar gescheiden doordat de deelruimte wordt
doorsneden door de Zwalmvallei (met het Brakelbos en het Haeyesbos).
Visie
De beboste rug van de Vlaamse Ardennen is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. Landschappelijk is dit
één van de waardevolste gebieden in Vlaanderen.
Op de beboste rug, op de aangrenzende valleiflanken en in de (beboste) bronzones heeft natuur meestal de
hoofdfunctie en het bos moet er worden behouden en versterkt. De vele bronnen, die het begin zijn van talrijke
beekjes en dalen waarvan de bovenlopen nog helder en snelstromend zijn, zijn uiterst waardevol en dienen te
worden beschermd van negatieve factoren.
De bosstructuur van Kluisbos via Hotond tot Koppenbergbos wordt versterkt tot een meer aaneengesloten
bossengordel. De boscomplexen Muziekbos-Bos Ter Eecken, Pyreneëen-Tombele, Bos Terrijst, rondom het
“Burreken” en rondom Everbeek-Zarlardinge-Parike worden versterkt en ingebed in ruimtelijk aaneengesloten
gehelen. De benedenloop van Maarkebeekvallei en de valleiflank wordt uitgebouwd tot een complex van
waardevolle helling- en valleibossen met soortenrijke graslanden waar natuur de hoofdfunctie krijgt. Langsheen
de diverse beekvalleien wordt gewerkt aan netwerk van functioneel of ruimtelijk verweven complexen van vallei-,
hellingbos en waardevolle graslanden. O.m. op de valleiflanken worden ruimtelijke randvoorwaarden gemaakt die
negatieve invloeden beperkt (bvb. erosie).
In de meer noordelijk gelegen aaneengesloten landbouwgebieden is de grondgebonden landbouw structurerend
en dient zij te worden gevrijwaard. In de valleien tussen de landbouwgebieden zijn natuur en landbouw meestal
nevengeschikte functies (o.a. Nederaalbeek, Pauwelsbeek, delen van de Maarkebeek). Enkele
beekvallei(randen) (Remiste-, Krom-, Terkleppe- en stroomopwaarts deel van de Maarkebeek) hebben de
hoofdfunctie natuur. Landbouw speelt een cruciale rol voor het behoud van de open ruimte op de kouters en kan
plaatstelijk via verwevingsgebieden aangespoord worden om de waardevolle graslanden in de beekvalleien te
behouden. Op deze wijze wordt het gemengd landbouwsysteem dat kenmerkend is voor de Vlaamse Ardennen
ook in de toekomst behouden.
In het zuiden, rond Ronse, is het landbouwgebied minder samenhangend door woonlintenrasters en verspreid
liggende bosjes. Hier dient de land- en tuinbouw te worden gevrijwaard in een omgeving met afwisseling van
natuur-, bos- en woonfuncties.
Gewenste ruimtelijke structuur
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De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vlaamse Ardennen wordt weergegeven door middel van
een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 3 . Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 2 – Westelijk deel Vlaamse Ardennen
KAART 4 . Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 2 – Oostelijk deel Vlaamse Ardennen

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vlaamse Ardennen is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
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-

De landbouwgebieden van de deelruimte Vlaamse Ardennen vormen grote
aaneengesloten landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de drager
is van het open cultuurlandschap. Deze goed gestructureerde agrarische
gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om het
bestaande open en onbebouwde karakter van deze gebieden te vrijwaren voor
grondgebonden landbouw kunnen delen ervan gedifferentieerd worden als
bouwvrij agrarisch gebied.

-

Binnen deze samenhangende landbouwgebieden worden enerzijds de grote,
historisch open akkerlandschappen (kouters) onderscheiden en anderzijds de
eerder kleinschalige landschappen rond de steilranden van de beken en in de
valleien. Binnen de kleinschalige landschappen wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt
(zie verder). De karakteristieke open kouders worden zoveel mogelijk gevrijwaard
van bebouwwing om de landschappelijke openheid van het gebied te behouden.

-

Het ruimtelijke beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in
landbouwgebieden met steilere hellingen. Op steilere hellingen wordt
grondverschuiving vermeden door geen grootschalige grondverplaatsingen te
doen en door de hellingen en de hellingaanzetten bouwvrij te houden.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere
hellingen domineert grasland.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Gezien de belangrijke (avi)faunistische waarde van deze open landbouwgebieden
wordt de nodige aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals voldoende brede perceelsranden van
grasland, ruigten,…

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of
de open ruimte te versnipperen.

-

De infiltratiecapaciteit van het interfluviaal gebied op de heuvelrug wordt versterkt.
De uitbreiding van de verharde oppervlakte wordt afgeremd of gecompenseerd om
de infiltratie te behouden en waterhuishoudingswerken mogen de waterafvoer niet
versnellen. De infiltratiecapaciteit van de bodem dient maximaal te worden benut
en wordt hersteld door gebiedseigen water vast te houden

-

Rond de bovenlopen van de Maarkebeek en zijbeken en rond de bovenlopen van
de Molenbeek Terkleppenbeek en de Molenbeek Zandbergen wordt bodemerosie
best aangepakt door een combinatie van zuiver brongerichte en meer
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symtoomgerichte maatregelen. Het vergrote van oppervlakteruwheid en het
wijzigen van het bodemgebruik zijn mogelijke brongerichte maatregelen.
Daarnaast moet een verhoogde slibtovoer naar de waterloop tegengegaan worden
door ondermeer het aanleggen van oeverzones en het behoud en herstel van
kleine landschapselementen. Een verdere schaalvergroting wordt afgeremd. Het
landgebruik
wordt
afgestemd
op
de
erosiegevoeligheid
en
grondverschuivingsgevoeligheid. De vlakke delen vormen het typische
kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere hellingen domineert
grasland.
Gebieden: (Kaart 3 en 4)
Kaart 3
20.1 Het landbouwgebied van Berchem tot Melden
20.2 Het Landbouwgebied van Zuidwest Ronse
20.3 Het Landbouwgebied van Nukerke tot Zegelsem/Opbrakel
Kaart 4
20.4 Het landbouwgebied tussen Brakel en Geraardsbergen

Minder samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor land – en tuinbouw
-

De landbouwgebieden rond Ronse zijn ruimtelijk-functioneel veel minder
samenhangend door het woonlintenraster en verspreid liggende bosjes. Het
gebied wordt gekenmerkt door een gemengde landbouw met rundvee, akkerbouw
en tuinbouw en wordt versneden door bebouwing (industrie en verstedelijking),
natuur en bos.

-

Het landbouwgebied rond Ganzenberg-Kortenberg is ruimtelijk-functioneel minder
samenhangend omwille van de verspreide bosjes en gebieden met de
natuurwaarden.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn op lokaal niveau echter wel
structuurbepalend. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt het behoud van het
onbebouwd karakter van de nog onbebouwde openruimtefragmenten
vooropgesteld i.f.v. het behoud van de aanwezige landbouw.

-

Binnen de open landbouwkamers wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit
voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid
wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine
bosjes, microreliëfelementen,…

-

De infiltratiecapaciteit van het interfluviaal gebied op de heuvelruggen rond Ronse
wordt versterkt. De uitbreiding van de verharde oppervlakte wordt afgeremd of
gecompenseerd om de infiltratie te behouden en waterhuishoudingswerken
mogen de waterafvoer niet versnellen. De infiltratiecapaciteit van de bodem dient
maximaal benut te worden en wordt hersteld door gebiedseigen water vast te
houden.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere
hellingen domineert grasland.

-

Gezien de belangrijke (avi)faunistische waarde van deze open landbouwgebieden
wordt de nodige aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals voldoende brede perceelsranden van
grasland, ruigten.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of
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de open ruimte te versnipperen.
-

Aan de zuidoostzijde van het kleinstedelijk gebied Ronse en buiten de door de
provincie bepaalde afbakeningslijn wordt gestreefd naar het behoud van
landbouw. Het niet-aangesneden woongebieden wordt daarvoor ingezet.

Gebieden: (Kaart 3)
21.1 Landbouwgebied van noord- en oost-Ronse
21.2 Landbouwgebied rond Ganzenberg-Korteberg

Behoud en versterking van het (kleinschalige-halfopen) agrarische landschap

in overdruk

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Deze landbouwgebieden worden gekenmerkt door een hoge concentratie aan
kleine landschaps-, bos- en natuurelementen in het agrarische landschap. Al
deze elementen samen bepalen in belangrijke mate de landschappelijke en ecologische kwaliteit, door hun functie als stapsteen of leefgebied voor tal van
organismen. Behoud van dit kleinschalige, halfopen landschap wordt nagestreefd.

-

Deze landschappen herbergen een karakteristieke (verschillend van de open
landschappen) (avi)fauna. Behoud van dit halfopen landschap wordt nagestreefd.
Er wordt tevens aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals waardevolle graslanden, moeraszones
en bos.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. Op de steile erosiegevoelige delen domineert grasland binnen de context van een kleinschalig landschap. De steilste gronden zijn voorbehouden voor bos. De vlakke delen vormen
het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is.

Gebieden: De zones komen verspreid over de landbouwgebieden voor.

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op valleiflanken met ruimte
voor herstel van het natuurlijke watersysteem
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-

Delen van de vallei van de Maarkebeek, de Terkleppenbeek-Molenbeek, de
Remistebeek en het Paddenbroek vormen relatief gave aaneengesloten
valleilandschappen
met
belangrijke
ecologische
waarden.
Ze
zijn
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote
delen van deze rivier- en beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Ook de steile valleiflanken met inbegrip
van bron- en hellingsbossen van deze waterlopen vormen een structuurbepalend
element. De ecologisch meest waardevolle onderdelen worden als
samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van
natte tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, bronbossen,
broekbossen, …) en met overgangen naar hellingsbossen op valleiflanken met
belangrijke voorjaarsflora al dan niet in combinatie met kleine
landschapselementen. De omzetting van akker naar grasland wordt gestimuleerd.

-

De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De structuur- en
habitatkwaliteiten van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, herstel van winterbed,…) te voorzien voor de
waterloop, het ontwikkelen van kleine landschapselementen en het opheffen van
barrières. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen,…) op
de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan door inrichting ten behoeve van

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Vlaamse Ardennen

september 2008

Gewenste ruimtelijke structuur

buffering en mildering van het nadelig effect.
-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen dienen in hun landschappelijke en historische context behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de gebieden
niet overschrijdt.

-

De Maarke-en Terkleppebeek zijn beken met een hoog sedimenttransport, te
wijten aan het intensieve landgebruik op de steile flanken. Speciale aandacht gaat
naar het tegengaan van deze negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
meststoffen,…).

-

De Molenbeek-Terkleppenbeek is van belang voor de migratie en behoud van
populaties van Europees en gewestelijk beschermde soorten (Beekprik,
Rivierdonderpad, Beekforel, Gewone bronlibel, Beekloper, Vuursalamander) in
brongebieden die als SBZ-H beschermd zijn (oaTrimpont-, Kapel- en Broukbos,
Kollebroeken en Nieuwpoort, Parike-Brouwiersbos, Steenbergbos (Everbeek)). Er
is nood aan verbinding met de andere beekstelsels en de Dender.

-

In de vallei van de Maarkebeek wordt gezocht naar uitbreiding van het bestaande
VEN-gebied. Plaatselijke kan natuurverweving overwogen worden in functie van
het actuele gebruik als landbouwgebied.

-

Het Paddenbroek wordt ruimtelijk gebufferd met het oog op beperking van de
erosie.

Gebieden: (Kaart 3 en 4)
Kaart 3
22.1 Maarkebeek (deel van Sint-Maria-Horebeke tot Leupegem)
22.2 Krombeek (Burreken)
22.3 Paddenbroek en Molenbeekvallei (Berchem)
Kaart 4
22.4 Remistebeek (Noorden van Parike)
22.5 Molenbeek-Terkleppebeek (bovenlopen)

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleien inclusief hun flanken met ruimte voor
een natuurlijk overstromingsregime
-

Deze beekvalleien vormen een uitgebreid systeem van beken met aanliggende
steilranden, in het landschap aanwezig via een overwegend graslandgebruik
van de landbouwgronden en via een aaneenschakeling van (kleinere) natuuren bosgebieden, (kasteel)parken en kleine landschapselementen in de vallei
en op de steilrand. Kenmerkend is het kleinschalige karakter van deze valleien
en hun (vaak steile) flanken met nog een intacte structuur van natuur-, bos- en
landschapselementen.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.
Landbouw, bos en natuur zijn nevengeschikte functies. Delen van het
valleilandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben.
Deze gebieden creëren samen met de waardevolste natuurkernen een
structureel samenhangend geheel.

-

De structuur van deze beekvalleien met inbegrip van de valleiflanken, de
bronamfitheaters en de hellingsbossen wordt versterkt en geaccentueerd als
drager van belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen de waterloop, de
vallei en de hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden
anderzijds wordt versterkt of hersteld. Talrijke barrières in deze deelruimte
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worden zoveel mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.
-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk
functioneren van hun structuurbepalende processen zoals natuurlijke
overstromingen, meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, kwel,… De
valleien slingeren zich als continue blauwgroene linten door het landschap.
Barrières worden zoveel mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.
Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en herstel van moerassen of
broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor
overstroming worden de aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat de
waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard blijft en waar nodig
hersteld kan worden. Een belangrijke randvoorwaarde is het herstel van een
goede waterkwaliteit.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor
overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij
een belangrijk uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de
mogelijkheden voor afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

-

Er wordt gestreefd naar verweving over het geheel van de Pauwelsbeek. Op
geselecteerde plaatsen binnen de vallei of op de steilrand (zoals Wijmiere,
Waardebroeken en Berg Tenhoute) is natuur plaatselijk de hoofdfunctie. De
mogelijkheden van bosuitbreiding voor de bovenloop van de Pauwelsbeek
worden verder onderzocht. Binnen het systeem behoudt landbouw een
belangrijke rol en kan plaatselijk de hoofdfunctie vormen.

Gebieden: (Kaart 3 en 4)
Kaart 3
23.1 Schamperij- en Broekbeek, Noenendal (Maarkedal-Horebeke-Oudenaarde )
23.2 Maarkebeek-Molenbeek tot Bos Terrijst, Vijverbeek en Steenbeek (MaarkedalHorebeke)
23.3 Pauwelsbeek met Wijmiere, Waardebroeken en Bos ter Eecken (op Berg Tenhoute)
(Maarkedal)
23.4 Westelijke zijtak Pauwelbeek (Louise Marie)
23.5 Nederaalbeek met valleiflank en zijbeken, Drappendries, Taaienberg (Maarkedal)
23.6 Heisbroek - Molenbeek
23.7 Molenbeekvallei te Berchem
23.8 Vallei van de Sint-Martensbeek (Ronse)
23.9 Bronbeken Nederaalbeek rond Spichtenberg, Rubbrechtsbank en Donderij
23.10 Bosbeek stroomafwaarts Heynsdaele
Kaart 4
23.11 Molenbeek – Pachtbosbeek (boven- en middenloop rond Parike)
23.12 Watermolenbeek en benedenloop Larebeek tot Keistraat en Haltbaan (Deftinge,
Sint-Martens-Lierde en Hemelveerdegem)
23.13 Koreelbeek - Gerrebroekbeek (Korrele)
23.14 Gelembeek (Gelembeke)
23.15 Zone ten zuiden Terkleppenbeek (Everbeek-Beneden)
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-

Deze beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van natuur- en bosgebieden, (kasteel)parken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen van
het valleilandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben.
Deze gebieden vormen samen met de waardevolste natuurkernen en de overige
valleien een structureel samenhangend geheel.

-

De structuur van de beekvalleien wordt, in het bijzonder op de alluviale gronden,
versterkt als drager van belangrijke natuurwaarden. Er wordt ruimte geboden aan
de watersystemen voor het natuurlijk functioneren van hun structuurbepalende
processen zoals natuurlijke overstromingen, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie, kwel,…De valleien slingeren zich als continue blauwgroene linten
door het landschap. Barrières worden opgeheven of hun effecten gemilderd.
Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en herstel van moerassen of
broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie. In de van nature
overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming worden de
aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd.zodat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke
randvoorwaarde is het herstel van een goede waterkwaliteit.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.
Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing

-

Gebieden: (Kaart 3 en 4)
Kaart 3
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6

Westelijke zijtak Pauwelsbeek (Markette)
Molenbeek rond Holand-Ten Hole-Turkije
Tombeekwaterloop en bovenloop Fausse Rone – St-Martensbeek
Molenbeek ten zuidwesten van Ronse
Boskantbeek (Donderije)
Molenbeek ten noordoosten van Ronse

Kaart 4
24.7 Larebeek en zijbeken (Sint-Martens-Lierde)
24.8 Vagebeek (Nederbrakel)
24.9 Bovenloop Remistenbeek (Parike)
24.10 (Water)molen- en Pachtbosbeek (Deftinge, Gelemloop)
24.11 Broekbeek - Steenbroekbeek (Deftinge)
24.12 Dammersbeek (Nederboelare/Deftinge)
24.13 Binche-, Kalster-, Korreel- en Molenbeek (Everbeek/Zarlardinge/Goeferdinge)
24.14 Moesbeek (Overboelare, Zarlardinge)

Samenhangende complexen van zéér waardevol historisch bos behouden, verbinden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
De ecologisch meest waardevolle bossen zijn reeds opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking (Bossengordel van Kluisbos
tot Koppenberg met Kluisbos, Waaienberg, Paterberg, Feelbos, Heynsdaele en
Hotondberg, Hoogberg, Kuithol, Kabernol, Elenebos, Korte Keer, Onderbos en
Koppenbergbos, Pyreneeën-Tombele, Muziekboscomplex met Muziekbos en SintPietersbos, Bos ter Eecken, Bos Terrijst, Burreken, Steenbergbos, Trimpont-,
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Kapel- en Broukbos, Kollebroeken, Nieuwpoort, Parike-Brouwiersbos en
Kalenberg.
Op de steile flanken (vaak rond de bronzones zoals in het Burreken), op de
getuigenheuvels (zoals het Kluisbos), op de steilranden en in de valleien (rivier- of
beekbegeleidend of op de valleiovergang) vinden we zeer waardevolle maar
gefragmenteerde oud-boscomplexen met karakteristieke flora en fauna (waaronder
een uitgesproken voorjaarsflora). Aansluitend op deze boscomplexen vinden we
vaak zeer waardevolle grasland-, ruigte- en mantel-zoomvegetaties. Voor deze
complexen wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke
hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer natuurlijke
bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie en
een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De uitbreiding van de bossen en andere genoemde waardevolle habitats bewerkstelligt de buffering en verbinding van de kwetsbare, geïsoleerde kernen met het
oog op de instandhouding van de karakteristieke flora en fauna.

-

Het wegwerken van de scherpe grenzen tussen deze natuurkernen en het
omgevende landgebruik en de ontwikkeling van een ongeperceleerd gesloten tot
halfgesloten landschap is wenselijk. Een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen, mantel- en zoomvegetaties, struwelen en ruigtes is het doel. In
bepaalde (deel)gebieden kan ook het behoud of herstel van (elementen van) het
cultuurlandschap worden nagestreefd. Waar de systeemkenmerken aanwezig zijn,
wordt bovendien aandacht geschonken aan de ontwikkeling van natte en droge
heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties, soortenrijke (schraal)graslanden met
kleine landschapselementen en open water.

-

De overige bosgebieden en de parkgebieden worden opgenomen in natuurverwevingsgebieden. Natuur vormt met bos, park en/of recreatie een nevengeschikte functie. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen
accenten op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw,
recreatie, landbouw,…) worden gelegd.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen en/of bosschages.
Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen en houdt rekening
met de historische bosstructuren.

-

Recreatieve voorzieningen en recreatief medegebruik mogen de draagkracht niet
overschrijden.

-

Vanuit de bossen op de getuigenheuvels ontspringen talrijke bronbeekjes met een
belangrijke ecologische waarde. Deze bronvalleitjes maken deel uit van deze
bosstructuren (bv. Ingelbosbeekvallei, Hotondbeekvallei,…).

-

Voor het Kluisbos bestaat een bosbeheersplan waarin een differentiatie voorzien is
naar recreatief medegebruik. In het westelijk deel ligt de nadruk op recreatief
medegebruik, in het oostelijk deel wordt een versterking van de natuurwaarden
nagestreefd. Bosuitbreiding wordt onderzocht in Vogelzang en overal aan de
bosrand. Een geleidelijkere overgang tussen bos en landbouw wordt nagestreefd
(mantel-zoom-vergetaties).

-

Een verbinding van de bossen in de bossengordel van Kluisbos tot
Koppenbergbos wordt nagestreefd, met nadruk op de steile flanken en als
beekbegeleidend bos. Op diverse plaatsen op de flanken behoudt grondgebonden
landbouw een rol in functie van behoud van vergezichten en een afwisselend
landschap. In functie van de erosieproblematiek wordt plaatselijk een omvorming
van akkerbouw naar grasland nagestreefd.

-

Naast bosverbinding wordt er gestreefd naar uitbreiding van de belangrijke
boskernen, bij voorkeur in gebieden die minder waardevol zijn voor landbouw.

-

Plaatselijk kan verbinding voorzien worden via een beekvallei aan de voet van de
helling zoals de Kuithol.

-

In functie van een zinvolle verbinding tussen de bosgordel is er nood aan concrete
ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte van belangrijke infrastructuren (zoals N36).

-

Er wordt gestreefd naar een verbinding tussen tussen het Muziekbos en het
recreatiegebied in het zuiden via de Molenbeek (in de omgeving van Fiertel).
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Afstemming met afbakening kleinstedelijk gebied Ronse is hiervoor nodig.
-

Rond Bois Joly – Hogerlucht – Hemelberg is er ruimte voor bosuitbreiding en
natuurbeheer. Momenteel wordt er een masterplan gemaakt voor de omgeving van
het kerkhof waarin de bosversterking onderzocht wordt en wordt er in
samenwerking met particuliere eigenaars gezocht naar een ecologische
versterking.

-

De uitbreiding van het Burreken in oostelijke richting is belangrijk voor de
bescherming van de natuurkern, en wordt beperkt gezocht buiten de SBZ-H.

Gebieden: (Kaart 3 en 4)
Kaart 3
25.1 Burreken (Sint-Kornelis-Horebeke – Schorisse – Zegelsem – Nederbrakel )
25.2 Bos Terrijst (Schorisse)
25.3 Muziekboscomplex met Bos Ter Eecken (Etikhove – Ronse)
25.4 Pyreneeën-Tombele (Ronse)
25.5 Bois Joly – Hogerlucht - Hemelberg (Ronse)
25.6 Kluisbos (westelijk deel; Ruien)
25.7 Kluisbos (oostelijk deel; Ruien)
25.8 Feelbos, Watermolenbos en Waaienberg (Kwaremont)
25.9 Heynsdaele (Ronse – Kwaremont)
25.10 Beiaardbos en Fonteinbos (Kwaremont)
25.11 Hotondberg –Scherpenberg en Ingelbos (Zulzeke – Ronse)
25.12 Schavaart tot Elenebos (Zulzeke – Nukerke – Ronse)
25.13 Koppenbergbos – Onderbos (Nukerke – Zulzeke)
25.14 Bos Louise Marie met Bosheide en Rubbrechtsbank
25.15 Bronbossen Nederaalbeek
Kaart 4
25.16 Steenbergbos (Everbeek)
25.17 Trimpont-, Kapel- en Broukbos, Kollebroeken en Nieuwpoort
Geraardsbergen)
25.18 Parike-Brouwiersbos en Kalenberg (Parike-Everbeek-Zarlardinge)

(Everbeek-

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor bosuitbreiding, ecologische graslandontwikkelingen, ontwikkeling van andere natuur- en landschapelementen en ruimte voor landbouw
-

Deze gebieden worden gekenmerkt door een kleinschalig landschap bestaande uit
grondgebonden landbouw en een sterke aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren.
Het gaat om complexen van kleine landschapselementen zoals waardevolle
graslanden, bomenrijen (al dan niet beekbegeleidend), houtkanten en andere
houtige kleine landschapselementen en kleinere natuur- en bosgebieden. Zij
komen voor in bronamfitheaters, als onderdeel van een steilrand of een beekvallei.
Zij vervullen o.m. een belangrijke ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie tussen bos- en natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op
de aanwezige waarden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos
hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Lokaal is een
uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van het bufferen van
natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of verbindingszones.

-

In de gebieden als schakel tussen de natuur-en boscomplexen wordt gestreefd
naar een betere ecologische verbinding. Er wordt daar ruimte voorzien voor
stapsteenbossen, beboste corridors, brede houtkanten en andere houtige kleine
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landschapselementen. Op sommige plaatsen waar de bosstructuur versnipperd is,
wordt gekozen voor bosuitbreiding.
-

In het complex van Nukerke – Etikhove wordt in de eerste plaats gestreefd naar
het behoud van landbouw in het kleinschalig landschap.

-

De gebieden tussen Hotond en Heynsdaele en tussen Hemelberg, Schavaart en
Hotond situeren zich op de belangrijkste heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. Er
wordt gestreefd naar bosverbindingen tussen alle bestaande bossen met behoud
van grondgebonden landbouw.

Gebieden: (Kaart 3)
26.1 Complex van Nukerke – Etikhove
26.2 Verbinding tussen Hemelberg, Schavaart en Hotond (Ronse)
26.3 Verbinding tussen Hotond en Heynsdaele (Ronse)

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Talrijke beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen
tevens belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijke beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bosbouw, wonen,…) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden
is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het tracé van de voormalige spoorlijn Zottegem-Brakel-Ronse is als markant
lijnvormig erfgoedelement aanwezig en dient te worden gevrijwaard. Behoud,
herstel en inschakeling in toeristisch-recreatieve netwerken of cultuurhistorische
routes moet mogelijk worden gemaakt. De ecologische corridorfunctie van deze
structuur moet daarbij verzekerd blijven.

-

Er bestaan plannen om een speelbos aan te planten aan voormalige spoorlijn
Zottegem-Brakel-Ronse

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak.

beek

spoorlijn

Gebieden:
27.1 Voormalige spoorlijn Zottegem-Brakel-Ronse (Kaart 3 en 4)
27.2 Voormalige spoorlijn Oudenaarde-Berchem (Kaart 3)
Waterlopen: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande structuur 5.1. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen). Een aantal
beken werden toegevoegd omwillen van hun bovenlokale ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie (o.a. zijbeken Hollebeek, zijbeken Marie-Borrebeek te Nukerke).

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
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-

Een groot aantal landschappen (kasteeldomeinen, dorpskernen, kouters, bossen,
valleien en omgeving …) bezitten uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Het ruimtelijke beleid ondersteunt het behoud of herstel van deze
erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. Hier zijn de gave landschappen
overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas.

-

Oude spoorwegbeddingen, kerkwegels, trekwegen en andere kleine wegen zoals
holle wegen zijn elementen met een vaak hoge cultuurhistorische waarde, zodat
hun behoud, beheer en herstel primordiaal is.

-

Clusters van bouwkundig erfgoed zoals de verschillende windmolens, klein bouwkundig erfgoed (kapelletjes, sluisjes,…) en andere karakteristieke gebouwen in het
landschap, poelen en vijvers, solitaire bomen,… vormen erfgoed dat mee de
gaafheid en de samenhang van het landschap bepalen.

-

De instandhouding en het herstel van kleine landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, knotbomenrijen en poelen met interessante moeras- en waterplanten of amfibieën moet worden gegarandeerd.

-

Landelijke en gave woonkernen waar de historische ontwikkelingen nog vrij gaaf
bewaard zijn, moeten zoveel mogelijk in hun huidige vorm worden behouden. Het
kleinschalige karakter en de kwaliteiten van deze dorpen moet behouden blijven.
Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan versterkt
worden.

-

Kastelen en hun bijbehorende parken (o.m. kasteel van Heynsdaele) zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens binnen het landschap.

Gebieden: (Kaart 3 en 4)
Kaart 3
28.1 Vallei van de Maarkebeek stroomafwaarts Maarke
28.2 Burreken en vallei van de Maarkebeek stroomopwaarts Maarke
28.3 Bos Terrijst
28.4 Vallei van de Nederaalbeek en Bossenarekouter
28.5 Muziekbos - Koekamerbos
28.6 Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg
Kaart 4
28.7 Steenbergbos
28.8 Trimpontbos en Haeyensbos

Vrijwaren van markante plateauranden/steilranden
Steilrand Scheldevallei

-

De noordelijke valleiflank van de Maarkebeek wordt gekenmerkt door een
opvallend reliëfverschijnsel in het landschap. Het is belangrijk dat deze steilrand
zichtbaar in het landschap behouden kan blijven. Hiervoor is het aangewezen deze
gebieden te vrijwaren van bebouwing en de bestaande landschapsstructuren en
opbouwende elementen die aan de basis liggen van deze terreinovergangen, gaaf
te bewaren.

-

De overgang van de Scheldevallei naar de heuvelrug van Kluisberg tot Koppenberg wordt tevens gevrijwaard als markante terreinovergang.

-

De kamstructuur van de beboste getuigenheuvelrug van de Vlaamse Ardennen is
een structuurbepalende reliëfcomponent die landschappelijk gevrijwaard moet
blijven. Dit geldt zowel voor de geomorfologische verschijning, als voor de aanwezige (helling)bossen en brongebieden. De grote potenties voor de versterking van
ecologische structuur moeten hier benut worden.

-

Onderstaande lijst met markante terreinovergangen is niet limitatief. Ook de dalen
van kleinere waterlopen in de Vlaamse Ardennen hebben een asymmetrisch
dwarsprofiel met een duidelijke steilrand (zoals bv. de Nederaalbeek)

Gebieden: (Kaart 3 en 4)
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Kaart 3
29.1 Steilrand ten noorden van de Maarkebeek
29.2 Heuvelrug van de Vlaamse Ardennen
29.3 Steilrand van Koppenberg tot Hotond
Kaart 4
29.2 Heuvelrug van de Vlaamse Ardennen

Heuvelrug
van
Vlaamse Ardennen

de

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Kasteel- en parkdomeinen in de Vlaamse Ardennen zijn landschappelijk structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige
entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen als geïsoleerde natuurkernen hoge
natuurwaarden bezitten die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in
waardevolle bos- of natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en versterking van aanwezige (natuur)waarden.

-

Een aantal kasteeldomeinen en –parken kunnen tevens een rol opnemen als
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied.

Gebieden: (Kaart 3) niet limitatieve opsomming van kasteelparken

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5

Park Koppenberg
Domein St. Hubert (Ronse)
Villa Carpentier (Ronse)
Heynsdale (park rond het instituut Heynsdaele; Ronse)
Kasteel Calmont (Kwaremont)

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Ronse, Oudenaarde en Geraardsbergen is een provinciale taak. Dit proces stelt deze visie niet meer in vraag.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Gebieden:
Kaart 3
31.1 Kleinstedelijk gebied Oudenaarde
31.2 Kleinstedelijk gebied Ronse
Kaart 4
31.3 Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
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Gewenste ruimtelijke structuur

Deelruimte 3. Dender en Mark

Situering
De deelregio Dender en Mark is een eerder kleine deelregio in het zuidoosten van de regio Vlaamse Ardennen.
De deelregio is een onderdeel van het zuidelijk openruimte gebied, een landelijk landschap en een groene long
van bovenregionaal belang in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het omvat de vallei van de Dender tussen
Ninove en Geraardsbergen, een klein deel van de vallei van de Mark en het Oost-Vlaamse Pajottenland.
Kenmerkend voor de Dendervallei is het kleinschalige karakter van de valleien met een nog intacte structuur van
natuur- bos- en landschapselementen. De bestaande natuurwaarden zijn gekoppeld aan de Dender. . Er zijn
enkele (kasteel)parken die interessante vegetaties en levensgemeenschappen herbergen. Vaak zijn het ook oudbos kernen.
De deelruimte Dender en Mark omvat de middenloop van de Dender tussen Ninove en Geraardsbergen, een
deeltje van de Mark, de Moensbroekbeek en de Grote Molenbeek/Lieferingebeek/Wolfputbeek samen met
diverse zijbeken. De alluviale valleibodem van Dender en Mark zijn vrij breed en vertonen een fijn vertakt netwerk
van grachtenstelsels en meersen. Delen van de rivier werden rechtgetrokken, enkele oude meanders zijn nog
aanwezig in de valleien. De Dendervallei is duidelijk begrensd door een uitgesproken steilrand. De volledige vallei
overstroomt nog van nature.
Het Raspaille-, Neigem-, Geite-, Kluys-, Berchem-, Boelare-, Arduin-, Hinnekes-, Lambrechts- en Patersbos en de
bossen op de Congoberg zijn oud-bos kernen met hoge faunistische en floristische waarden.
Het Oost-Vlaamse Pajottenland wordt gekenmerkt door een landschap met belangrijke hoogteverschillen,
asymmetrische valleien, bossen en een golvende topografie met talrijke vergezichten. De duidelijk herkenbare en
begrensde kerndorpen zijn structurerende beelddragers van de open ruimte.
Visie
De vallei van de Dender is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. Landschappelijk is dit een zeer waardevol
gebied.
In de vallei van de Dender en de Mark, op de aangrenzende valleiflanken en op de beboste steilrand rond
Geraardsbergen heeft natuur meestal de hoofdfunctie. Het bos wordt behouden en versterkt. De bronnenzones,
die het begin zijn van sommige zijbeekjes en dalen, zijn waardevol en dienen te worden beschermd tegen
negatieve invloeden. Langsheen de diverse beekvalleien wordt gewerkt aan een netwerk van functioneel of
ruimtelijk verweven complexen van vallei-, hellingsbos en waardevolle graslanden. Ondermeer op de valleiflanken
worden ruimtelijke randvoorwaarden gemaakt die negatieve invloeden beperken. Plaatstelijk kan landbouw via
verwevingsgebieden aangespoord worden om de waardevolle graslanden in de beekvalleien te behouden.
Ruimte wordt geboden voor het herstel en het verhogen van de natuurlijke kenmerken van de Dender en de
Mark. De bossen worden ruimtelijk versterkt tot aaneengesloten complexen (bv. Raspaille-Kluysbos, NeigemBerchembos, Geite-Burrebos en Arduin-Boelare-Bourengbos) en ze worden gebufferd tegen negatieve invloeden
(bvb. bemestingsdruk, erosie).
Ten oosten van de Dender, in het Pajottenland, zien we aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden met
een hoge concentratie aan kleine landschapselementen. Landbouw speelt er een cruciale rol en zorgt mee voor
het behoud van de open ruimte.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Dender en Mark wordt weergegeven door middel van een
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 5 . Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Dender en Mark.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Dender en Mark is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw (met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De landbouwgebieden van de deelruimte Dender en Mark vormen grote
aaneengesloten landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de drager
is van het open cultuurlandschap. Deze goed gestructureerde agrarische
gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om het
bestaande open en onbebouwde karakter van deze gebieden te vrijwaren voor
grondgebonden landbouw kunnen delen ervan gedifferentieerd worden als
bouwvrij agrarisch gebied.

-

Binnen deze samenhangende landbouwgebieden worden enerzijds de grote,
historisch open akkerlandschappen (kouters) onderscheiden en anderzijds de
eerder kleinschalige landschappen rond de steilranden van de beken en in de
valleien. Binnen de kleinschalige landschappen wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt
(zie verder). De karakteristieke open kouders worden zoveel mogelijk gevrijwaard
van bebouwwing om de landschappelijke openheid van het gebied te behouden.

-

Het ruimtelijke beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in
landbouwgebieden met steilere hellingen. Op steilere hellingen wordt
grondverschuiving vermeden door geen grootschalige grondverplaatsingen te
doen en door de hellingen en de hellingaanzetten bouwvrij te houden.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere
hellingen domineert grasland.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Gezien de belangrijke (avi)faunistische waarde van deze open landbouwgebieden
wordt de nodige aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals voldoende brede perceelsranden van
grasland, ruigten,…

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of
de open ruimte te versnipperen.

-

Op de hellende terreinen ten zuidoosten van de Dendervallei (stroomopwaarts
Denderleeuw) wordt bodemerosie best aangepakt door een combinatie van zuiver
brongerichte en meer symtoomgerichte maatregelen. Het vergrote van
oppervlakteruwheid en het wijzigen van het bodemgebruik zijn mogelijke
brongerichte maatregelen. Daarnaast moet een verhoogde slibtoevoer naar de
waterloop tegengegaan worden door ondermeer het aanleggen van oeverzones
en het behoud en herstel van kleine landschapselementen. Een verdere
schaalvergroting wordt afgeremd. Het landgebruik wordt afgestemd op de
erosiegevoeligheid en grondverschuivingsgevoeligheid. De vlakke delen vormen
het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere hellingen
domineert grasland.

Gebieden: (Kaart 5)
40.1 Het landbouwgebied tussen Geraardsbergen en Galmaarden
40.2 Het landbouwgebied tussen Galmaarden en Ninove-Roosdaal

Behoud en versterking van het (kleinschalige-halfopen) agrarische landschap
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-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Deze landbouwgebieden worden gekenmerkt door een hoge concentratie aan
kleine landschaps-, bos- en natuurelementen in het agrarische landschap. Al
deze elementen samen bepalen in belangrijke mate de landschappelijke en
ecologische kwaliteit door hun functie als stapsteen of leefgebied voor tal van
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-

Deze landschappen herbergen een karakteristieke (verschillend van de open
landschappen) (avi)fauna. Behoud van dit halfopen landschap wordt nagestreefd.
Er wordt tevens aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals waardevolle graslanden, moeraszones
en bos.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. Op de steile
erosiegevoelige delen domineert grasland binnen de context van een kleinschalig
landschap. De allersteilste gronden zijn voorbehouden voor bos. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is.

Gebieden: De zones komen verspreid over de landbouwgebieden voor.

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beekvalleien en op valleiflanken met ruimte
voor herstel van het natuurlijke watersysteem
-

De Dendervallei en deMarkvallei en delen van de Vlaanderen- en
Bosbroekbeekvallei, Walputbeekvallei, Grote Molenbeek en Prindaalbeek)vormen
relatief gave aaneengesloten valleilandschappen met belangrijke ecologische
waarden (waaronder Europees beschermde habitats en soorten). Ze zijn
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote
delen van deze rivier- en beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Ook de steile valleiflanken van deze
waterlopen vormen een structuurbepalend element. De ecologisch meest
waardevolle onderdelen worden als samenhangende natuurcomplexen
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van
natte tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen,
moeras,…) al dan niet in combinatie met kleine landschapselementen en met
overgangen naar drogere valleiflanken. De omzetting van akker naar grasland
wordt gestimuleerd.

-

Het volledige stroomgebied van deze waterlopen is tezamen met de
(bron)boscomplexen van belang voor de migratie en behoud van populaties van
Europees en gewestelijk beschermde soorten (Gewone bronlibel, Vuursalamander,
Zeggekorfslak,..).

-

De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De structuur- en
habitatkwaliteiten van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, herstel van winterbed,…) te voorzien voor de
waterloop, het ontwikkelen van kleine landschapselementen en het opheffen van
barrières. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen,…) op
de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan door inrichting ten behoeve van
buffering en mildering van het nadelig effect.

-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen dienen in hun landschappelijke en historische context behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de gebieden
niet overschrijdt.

-

Op de rand van de Dendervallei ten zuiden van Geraardsbergen wordt een
oplossing gezocht voor het vliegveld van Overboelare.

-

In de Markvallei, beschermd als SBZ-H, is landbouw in hoofdzaak gericht op een
permanent
graslandgebruik.
In
die
hoedanigheid
kan
het
een
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natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
Gebieden: (Kaart 5)
41.1
Dendervallei ten zuiden van Geraardsbergen (Korte Lake, Vette weiden en
Nerenmeers)
41.2 Dendervallei tussen Geraardsbergen en Ninove
41.3 Markvallei
41.4 bovenloop Hollebeek/Beverbeek en Bosbroekbeek met zijloop
41.5 Bovenloop Vlaanderenbeek
41.6 Grote Molenbeek en Prindaalbeek
41.7 Walputbeek en Berchembosbeek

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleien met inclusief hun flanken met ruimte
voor een natuurlijk overstromingsregime
-

Deze beekvalleien vormen een uitgebreid systeem van beken met aanliggende
steilranden, in het landschap aanwezig via een overwegend graslandgebruik van
de landbouwgronden en via een aaneenschakeling van (kleinere) natuur- en
bosgebieden, (kasteel)parken en kleine landschapselementen in de vallei en op de
steilrand. Kenmerkend is het kleinschalige karakter van deze valleien en hun (vaak
steile) flanken met nog een intacte structuur van natuur-, bos- en
landschapselementen.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Landbouw,
bos en natuur zijn nevengeschikte functies. Delen van het valleilandschap kunnen
een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben. Deze gebieden creëren samen
met de waardevolste natuurkernen een structureel samenhangend geheel.

-

De structuur van deze beekvalleien met inbegrip van de valleiflanken, de
bronamfitheaters en de hellingsbossen wordt versterkt en geaccentueerd als
drager van belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen de waterloop, de
vallei en de hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds
wordt versterkt of hersteld. Talrijke barrières in deze deelruimte worden zoveel
mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen,
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, kwel,… De valleien slingeren zich als
continue blauwgroene linten door het landschap. Barrières worden zoveel mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd. Bijzondere aandacht gaat er naar de
ontwikkeling van vochtige tot natte, halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en
herstel van moerassen of broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat de waterbergingsfunctie van de
valleigebieden bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke
randvoorwaarde is het herstel van een goede waterkwaliteit.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

Gebieden: (Kaart 5)
42.1 Wijzebeek (Viane-Bever)
42.2 Beverbeek-Hembeek (Galmaarden-Tollembeek-Viane-Bever)
42.3 Schille-Borekensbeek (Overboelare-Moerbeke)
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42.4 Hollebeek (Onkerzele-Moerbeke)
42.5 Bronnenzone Steenborrebeek (Onkerzele)
42.6 Leibees- en Waarbeek (Waarbeke)
42.7 Liefferingebeek (Denderwindeke-Lieferinge-Oetingen-Neigem-Meerbeke)
42.8 Moensbroekbeek (Denderwindeke-Pollare-Meerbeke)
42.9 Grote Molenbeek – Wolfputbeek (Meerbeke-Neigem)
42.10 Dendervallei ten zuidoosten van Ninove/ stroomafwaarts deel Walputbeekvallei
42.11 Lavondelbeek (zuidelijke steilrand tussen Bokkendries en Linkebeek)
42.12 Valleirand Dender ten westen van Ninove (ten zuidwesten van de Brakelsesteenweg)

Behoud en versterking van gevarieerde valleien met ruimte voor een natuurlijk overstromingsregime
-

Deze beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van natuur- en bosgebieden, (kasteel)parken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen van de
vallei kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. Deze gebieden vormen
samen met de waardevolste natuurkernen en de overige valleien een structureel
samenhangend geheel.

-

De structuur van de beekvalleien wordt, in het bijzonder op de alluviale gronden,
versterkt als drager van belangrijke natuurwaarden. Er wordt ruimte geboden aan
de watersystemen voor het natuurlijk functioneren van hun structuurbepalende
processen zoals natuurlijke overstromingen, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie, kwel,…De valleien slingeren zich als continue blauwgroene linten
door het landschap. Barrières worden opgeheven of hun effecten gemilderd.
Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en herstel van moerassen of
broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie. In de van nature
overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming worden de
aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd.zodat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke randvoorwaarde
is het herstel van een goede waterkwaliteit.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing

Gebieden: (Kaart 5)
43.1 Steenborrebeek (Onkerzele-Grimminge)
43.2 Beek vanuit Raspaillebos richting Dender via De Helix (Zandbergen-Grimminge)
43.3 Molenbeek-Hollebeek (Zandbergen)
43.4 Grote Molenbeek-Papemeersbeek (Neigem-Lieferinge)
43.5 Lavondelbeek (Denderwindeke)
43.6 Teenbeek met Rottenbos (Pollare)
43.7 Bettenhoekbeek
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Samenhangende complexen van zéér waardevol historisch bos behouden, verbinden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

De ecologisch meest waardevolle bossen zijn reeds opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking (Neigembos, Berchembos,
Raspailleboscomplex, Geiten-Burrenbos, Boelarebos en Arduinbos).

-

Op de steile flanken (vaak rond de bronzones), op de steilranden en in de valleien
(rivier- of beekbegeleidend of op de valleiovergang) vinden we zeer waardevolle
maar gefragmenteerde oud-boscomplexen met karakteristieke flora en fauna
(waaronder een uitgesproken voorjaarsflora). Aansluitend op deze boscomplexen
vinden we vaak zeer waardevolle grasland-, ruigte- en mantel-zoomvegetaties.
Voor deze complexen wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de
natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer
natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De uitbreiding van de bossen en andere genoemde waardevolle habitats bewerkstelligt de buffering en verbinding van de kwetsbare, geïsoleerde kernen met het
oog op de instandhouding van de karakteristieke flora en fauna.

-

Het wegwerken van de scherpe grenzen tussen deze natuurkernen en het
omgevende landgebruik en de ontwikkeling van een ongeperceleerd gesloten tot
halfgesloten landschap is wenselijk. Een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen, mantel- en zoomvegetaties, struwelen en ruigtes is het doel. In
bepaalde (deel)gebieden kan ook het behoud of herstel van (elementen van) het
cultuurlandschap worden nagestreefd. Waar de systeemkenmerken aanwezig zijn,
wordt bovendien aandacht geschonken aan de ontwikkeling van natte en droge
heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties, soortenrijke (schraal)graslanden met
kleine landschapselementen en open water.

-

Naast de grotere boscomplexen vinden we ook kleinere beekdal- en bronbossen
die samen met de tussenliggende weilanden en/of de vallei één geheel vormen,
zoals het Lambrechtsbos dat gelinkt is met de Dendervallei.

-

De overige bosgebieden en de parkgebieden worden opgenomen in natuurverwevingsgebieden. Natuur vormt met bos, park en/of recreatie een nevengeschikte functie. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen
accenten op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw,
recreatie, landbouw,…) worden gelegd.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen en/of bosschages.
Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen en houdt rekening
met de historische bosstructuren.

-

Recreatieve voorzieningen en recreatief medegebruik mogen de draagkracht niet
overschrijden.

-

Uitbreiding van het Raspailleboscomplex wordt in eerste instantie gezocht in
westelijke richting (tussen Karboolbos en Moerebekebos), in noordelijke richting en
in hoofdzaak binnen het habitatrichtlijngebied. (over al dan niet uitbreiden op
grondgebied van Galmaarden wordt hier geen uitspraak gedaan).
Het Neigembos en Berchembos worden met elkaar verbonden volgens de visie
uitgewerkt in de bosuitbreidingsstudie. Bosuitbreiding van het Neigembos wordt in
eerste instantie gezocht in noordelijke richting.

Boscomplexen
met
hoofdfunctie natuur

Bossen
met
een
verweving van functies

-

Gebieden: (Kaart 5)
44.1 Buizemont-Arduinbos (Overboelare)
44.2 Raspailleboscomplex (Grimminge-Onkerzele-Zandbergen-Atembeke-Galmaarden)
44.3 Geiten-Burrenbos (Zandbergen-Nieuwenhove-Denderwindeke)
44.4 Neigembos (Meerbeke-Neigem-Gooik)
44.5 Berchembos en Verbinding met Neigembos (Ninove-Roosdaal)
44.6 Patersbos (Onkerzele)
44.7 Hinnekensbos (Onkerzele)
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44.8 Oudenberg-Buizemont (Geraardsbergen)
44.9 Lambrechtsbos (Denderwindeke)

Uitbouwen van stadsbossen en (randstedelijke) groengebieden

Ster: bijzondere
recreatieve functie

-

In de nabijheid van de steden worden stadsbossen aangelegd met een belangrijke
recreatieve functie. Deze versterken tevens de natuurlijke structuur. Ze sluiten aan
bij structuurbepalende valleiflank, zijn gesitueerd in de vallei en/of bij een bestaand
bos en/of een getuigenheuvel.

-

Delen van deze gebieden kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal nevengeschikte
functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw de hoofdfunctie
zijn.

-

Het Provinciaal recreatiedomein De Gavers te Geraardsbergen biedt potentieel
voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden passieve recreatie
(wandelen, vissen,…). Het gebied is gelegen langs een belangrijke recreatieve
route en vormt één van de belangrijkste toeristisch-recreatieve attractiepolen
binnen het Denderbekken. Via de Dender en zijn trekwegen is er verbinding met
de andere toeristiche centra (fietsen, wandelen, pleziervaart).

-

Bij het beheer en de ontwikkeling van De Gavers wordt rekening gehouden met de
aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. De recreatieve ontsluiting
van aangrenzende kwetsbare gebieden met een hoofdfunctie natuur wordt
afgestemd op de ecologische draagkracht.

-

Naast nieuw aan te leggen gebieden spelen verschillende bestaande bosgebieden
een belangrijke rol in de recreatieve structuur.

Gebieden: (Kaart 5)
45.1 Provinciaal recreatiedomein De Gavers (Geraardsbergen)

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor bosuitbreiding, ecologische graslandontwikkelingen, ontwikkeling van andere natuur- en landschapelementen en ruimte voor landbouw
-

Deze gebieden worden gekenmerkt door een kleinschalig landschap bestaande uit
grondgebonden landbouw en een sterke aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren.
Het gaat om complexen van kleine landschapselementen zoals waardevolle
graslanden, bomenrijen (al dan niet beekbegeleidend), houtkanten en andere
houtige kleine landschapselementen en kleinere natuur- en bosgebieden. Zij
komen voor in bronamfitheaters, als onderdeel van een steilrand of een beekvallei.
Zij vervullen o.m. een belangrijke ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie tussen bos- en natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op
de aanwezige waarden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos
hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Lokaal is een
uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van het bufferen van
natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of verbindingszones.

-

In de gebieden als schakel tussen de natuur-en boscomplexen wordt gestreefd
naar een betere ecologische verbinding. Er wordt daar ruimte voorzien voor
stapsteenbossen, beboste corridors, brede houtkanten en andere houtige kleine
landschapselementen. Op sommige plaatsen waar de bosstructuur versnipperd is,
wordt gekozen voor bosuitbreiding.
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-

De verbinding tussen Patersbos en Hinnekensbos en de zone rond Grote
Molenberg zijn gesitueerd op de uitloper van de getuigenheuvelkam tussen de
Dender en de Mark en bieden potenties door de aanwezigheid van
gradiëntsituaties. In dit gebied blijft de landbouwfunctie behouden, maar wordt ook
gestreefd naar betere ecologische en bosverbindingen.

-

De verbinding tussen het Arduinbos en de Markvallei wordt een schakel in de
verbinding tussen twee belangrijke valleien (Mark en Dender) via droge
verbindingen over het interfluvium.

-

De kleinschaligheid van landschap tussen het Raspaillebos en het Geitenbos (op
de uitloper van de Bosberg) wordt behouden en versterkt. Het gebied vormt een
schakel tussen het Raspaillebos en het Geiten-Burrenbos en er wordt gewerkt aan
een betere ecologische verbinding.

Gebieden: (Kaart 5)
46.1 Verbinding tussen Patersbos en Hinnekesbos (Onkerzele)
46.2 Verbinding tussen Arduinbos en Markvallei en Grote Buizemont (Overboelare)
46.3 Zone rond Grote Molenberg -Keienberg(Onkerzele)
46.4 Infiltratiegebied Boelaremeersen (Nederboelare)
46.5. Kleinschalig landschap tussen Raspaillebos en Keringen (Zandbergen)

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

-

Talrijke beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen
tevens belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijke beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bosbouw, wonen,…) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden
is een bijzonder aandachtspunt

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak.

Gebieden: (Kaart 5): Een aantal beken werden omwille van hun bovenlokale ecologische en
landschappelijke verbindingsfunctie toegevoegd: Winningenbeek en zijbeek Lavondelbeek.

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

In overdruk
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-

Een groot aantal landschappen (kasteeldomeinen, dorpskernen, kouters, bossen,
valleien en omgeving …) bezitten uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Het ruimtelijke beleid ondersteunt het behoud of herstel van deze
erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. Hier zijn de gave landschappen
overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas.

-

Oude spoorwegbeddingen, kerkwegels, trekwegen en andere kleine wegen zoals
holle wegen zijn elementen met een vaak hoge cultuurhistorische waarde, zodat
hun behoud, beheer en herstel primordiaal is.

-

Clusters van bouwkundig erfgoed en andere karakteristieke gebouwen in het
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landschap, poelen en vijvers, solitaire bomen,… vormen erfgoed die mee de
gaafheid en de samenhang van het landschap bepalen.
-

De instandhouding en het herstel van kleine landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, knotbomenrijen en poelen met interessante moeras- en waterplanten of amfibieën moet worden gegarandeerd.

-

Landelijke en gave woonkernen waar de historische ontwikkelingen nog vrij gaaf
bewaard zijn, moeten zoveel mogelijk in hun huidige vorm worden behouden. Het
kleinschalige karakter en de kwaliteiten van deze dorpen moet behouden blijven.
Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan worden
versterkt.

-

Kastelen en hun bijbehorende parken zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens
binnen het landschap.

Gebieden: (Kaart 5)
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8

Neigembos
Steenhault (overlopend naar buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland)
Kongoberg (overlopend naar buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland)
Dendervallei tussen Idegem en Ninove en Geitenbos
Oudenberg
Moerbekebos, Raspaillebos en Karkoolbos
Grote Buizemont, Boelarebos en Arduinbos
Markvallei stroomafwaarts Galmaarden

Vrijwaren van markante plateauranden / steilranden
Steilrand Dendervallei

-

Langs de Dendervallei wordt de alluviale vlakte van de Scheldevallei begrensd
door een duidelijke steilrand die het meest kenmerkend is in het zuiden van het
valleigebied rond Geraardsbergen. De steilrand vermindert naarmate men meer
naar de riviermonding gaat. Het is belangrijk dat deze steilrand zichtbaar in het
landschap behouden kan blijven. Hiervoor is het aangewezen deze gebieden te
vrijwaren van bebouwing en de bestaande landschapsstructuren en opbouwende
elementen die aan de basis liggen van deze terreinovergangen gaaf te bewaren.

-

De afwisseling van landbouw en bos-, natuur- en landschapselementen op de
flanken van deze reliëfrijke zones wordt behouden. Aanwezige bos-, natuur- en
landschapselementen worden waar mogelijk kwalitatief versterkt. Voor de landbouw wordt gestreefd naar behoud en ontwikkeling van grondgebonden landbouw
die via stimulerende maatregelen rekening houdt met de specifieke omgevingskwaliteiten.

Gebieden: (Kaart 5)
48.1. Steilrand Dendervallei

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Kasteel- en parkdomeinen in de Dendervallei zijn landschappelijk structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige
entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen als geïsoleerde natuurkernen hoge
natuurwaarden bezitten die versterkt worden of kunnen ingebed zijn in
waardevolle bos- of natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en de versterking van aanwezige (natuur)waarden.

-

Een aantal kasteeldomeinen en -parken kunnen tevens een rol opnemen als
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied.
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Gebieden: (Kaart 5) niet limitatief
49.1 Abdijpark (Geraardsbergen)
49.2 Baronie van Boelare (Nederboelare)
49.3 Kasteel van De Lalaing (Zandbergen)
49.4 Kasteel van Neigem (Ninove)
49.5 Abdij van Beauprez (Grimminge)
49.6 Kasteel van Viane
49.7 Kasteel Izegrem
49.8 Park aan Voskensstraat (Geraardsbergen)
49.9 Recreatiepark De Bleek (Geraardsbergen)
49.10 Park Van Der Linden (Goeferdinge)
49.11 Kasteeldomein Oudenberg (Geraardsbergen)

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Ninove en Geraardsbergen is een
provinciale taak. Dit proces stelt deze visie niet meer in vraag.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Gebieden:
50.1 Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen
50.2 Kleinstedelijk gebied Ninove
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Deelruimte 4. Land van Zottegem (deel noord en zuid)

Situering
De deelruimte Land van Zottegem (deel noord en zuid) omvat een sterk verstedelijkt gebied tussen het bekken
van de Zwalm in het westen en de vallei van de Dender in het oosten. In het zuiden loopt het gebied tot tegen de
grens met de deelruimte Vlaamse Ardennen. In het noorden grenst het gebied aan het Land van Lede - Wetteren.
De deelruimte heeft een golvende topografie in een sterk verstedelijkt weefsel. De open ruimten zijn sterk
versnipperd, onregelmatig en verschillend in omvang. De natuurwaarden concentreren zich voornamelijk in de
zuidwest-noordoost en west-oost gerichte valleien die het gebied doorkruisen en in enkele boscomplexen (ParkHasseltbos, Duivenbos, bossen rond Kottem-Baleikouter, Blauwbossen, Eikbos, de bossen rond de parken van
Leeuwergem en Breivelde). Verspreid komen nog veel kleine landschapselementen voor die verweven zijn met
de landbouw.
De deelruimte Land van Zottegem-noord omvat deels de bovenlopen van de Molen-Kottembeek en de MolenGrotebeek die afwateren naar het noorden en behoren tot het Scheldebekken.
Tot het Denderbekken behoren onder andere de Molen-Ter Erpebeek, de Wildebeek, Molen-Beverbeek (Ninove),
Ophasseltbeek en deels Molen-Moenebroek-Pachtbosbeek (Zandbergen), die alle afwateren naar de Dender.
Visie
In de diverse beekvalleien en de Dendervallei met de aangrenzende valleiflanken en in de (beboste) bovenlopen
heeft natuur de hoofdfunctie of hebben natuur, bos en/of landbouw nevengeschikte functies. De aanwezige
bossen worden behouden en ecologisch opgewaardeerd. De bronnenzones, die het begin zijn van de zijbeekjes
en dalen, zijn waardevol en dienen te worden beschermd tegen negatieve factoren. Enkele zeer waardevolle
bossen worden ingebed in een ruimtelijk aaneengesloten complex waar natuur de hoofdfunctie krijgt.
Langsheen de diverse beekvalleien wordt gewerkt aan een netwerk van functioneel of ruimtelijk verweven
complexen van vallei-, hellingbos en waardevolle graslanden. Ondermeer op de valleiflanken worden ruimtelijke
randvoorwaarden gemaakt die de negatieve invloeden beperken (bv. erosie). Hoewel veel van de beekvalleisystemen een grote potentie hebben voor een natuurlijke invulling, wordt een keuze gemaakt van prioritair voor
de natuur te ontwikkelen systemen. In de andere beekdalsystemen behoudt landbouw een belangrijkere rol door
te kiezen voor verweving en/of behoud van landbouw (met mogelijke aandacht voor de beek op lokaal niveau).
Landbouw speelt een cruciale rol voor het behoud van de open ruimte op de kouters en kan plaatstelijk via
verwevingsgebieden aangespoord worden om de waardevolle graslanden in de beekvalleien te behouden. Op
deze wijze wordt het gemengd landbouwsysteem dat kenmerkend is voor het gebied ook in de toekomst
behouden.
Rond Zottegem en tot Geraardsbergen en Ninove zien we aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden
met een vrij hoge concentratie aan kleine landschapselementen. Ten noorden van Ninove tot de randzone van
Aalst zijn de landbouwgebieden minder samenhangend door verstedelijking vanuit de stad. Landbouw speelt in
de ganse deelregio nog steeds een belangrijke rol en zorgt mee voor het behoud van de open ruimte.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Zottegem (deel noord en zuid) wordt
weergegeven door middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 6 . Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Land van Zottegem (deel noord)
KAART 7 . Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Land van Zottegem (deel zuid)

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Zottegem (deel noord en zuid) is opgebouwd uit
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw (met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De landbouwgebieden van de deelruimte Land van Zottegem vormen grote
aaneengesloten landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de drager
is van het open cultuurlandschap. Deze ondermeer door ruilverkavelingen
(Balegem) goed gestructureerde en nog verder te structureren (Sint-LievensHoutrem) agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw. Om het bestaande open en onbebouwde karakter van deze
gebieden te vrijwaren voor grondgebonden landbouw kunnen delen ervan
gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Binnen deze samenhangende landbouwgebieden worden enerzijds de grote,
historisch open akkerlandschappen (kouters) onderscheiden en anderzijds de
eerder kleinschalige landschappen rond de steilranden van de beken en in de
valleien. Binnen de kleinschalige landschappen wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt
(zie verder). De karakteristieke open kouders worden zoveel mogelijk gevrijwaard
van bebouwwing om de landschappelijke openheid van het gebied te behouden.

-

Het ruimtelijke beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in
landbouwgebieden met steilere hellingen. Op steilere hellingen wordt
grondverschuiving vermeden door geen grootschalige grondverplaatsingen te
doen en door de hellingen en de hellingaanzetten bouwvrij te houden.

-

Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is. Op de steilere
hellingen domineert grasland. Bodemerosie wordt best aangepakt door een
combinatie van zuiver brongerichte en meer symtoomgerichte maatregelen. Het
vergrote van oppervlakteruwheid en het wijzigen van het bodemgebruik zijn
mogelijke brongerichte maatregelen. Daarnaast moet een verhoogde slibtoevoer
naar de waterloop tegengegaan worden door ondermeer het aanleggen van
oeverzones en het behoud en herstel van kleine landschapselementen. Een
verdere schaalvergroting wordt afgeremd.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Gezien de belangrijke (avi)faunistische waarde van deze open landbouwgebieden
wordt de nodige aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
van de bestaande natuurelementen zoals voldoende brede perceelsranden van
grasland, ruigten,…

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of
de open ruimte te versnipperen.
In de gebieden van de lopende ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem worden
ingrepen en beheersmaatregelen voorzien voor behoud en versterking van de
ecologische structuur. Het ruimtelijk beleid kan ondersteunende initiatieven nemen
om deze opties te vertalen.

-

Gebieden: (kaart 6 en 7)
Kaart 6
60.1 Het landbouwgebied tussen Zottegem, Woubrechtegem en Ninove
Kaart 7
60.2 Het landbouwgebied tussen Scheldewindeke en Sint-Lievens-Houtem
60.3 Het landbouwgebied tussen de Cotthembeek, de N9 en de Molenbeek-Ter Erpenbeek
60.4 Het landbouwgebied ten westen van Herzele
60.5 Het landbouwgebied ten oosten van Herzele, tussen N46, Herzele en Heldergem

Minder samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw
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-

De landbouwgebieden in de omgeving van Aalst zijn minder samenhangend door
verstedelijking vanuit de stad en de lintvormige bewoningstructuur.
De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn op lokaal niveau echter wel
structuurbepalend. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt het behoud van het
onbebouwd karakter van de nog onbebouwde openruimtefragmenten
vooropgesteld i.f.v. het behoud van de aanwezige landbouw.

-

Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw. Binnen dit gebied is de grondgebonden landbouw de drager van open ruimtekamers.

-

Een verdere aantasting en versnippering van deze gebieden door verspreide
bebouwing en lintbebouwing wordt vermeden en er is aandacht voor een goede
landschappelijke integratie van aanwezige “storende” bebouwing.
Binnen de open landbouwkamers wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit
voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid
wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine
bosjes, microreliëfelementen,… Dit levert ook een positieve bijdrage aan de
erosie-problematiek.

-

-

Het ruimtelijke beleid ondersteunt de bescherming van erosiegevoelige bodems in
landbouwgebieden met steilere hellingen. Het landgebruik wordt afgestemd op de
erosiegevoeligheid..De vlakke delen vormen het typische kouterlandschap waar
akkerland bepalend is. Op de steilere hellingen domineert grasland. Bodemerosie
wordt best aangepakt door een combinatie van zuiver brongerichte en meer
symtoomgerichte maatregelen. Het vergroten van oppervlakteruwheid en het
wijzigen van het bodemgebruik zijn mogelijke brongerichte maatregelen.
Daarnaast moet een verhoogde slibtovoer naar de waterloop tegengegaan worden
door ondermeer het aanleggen van oeverzones en het behoud en herstel van
kleine landschapselementen. Een verdere schaalvergroting wordt afgeremd.

-

Op steilere hellingen wordt grondverschuiving vermeden door geen grootschalige
grondverplaatsingen te doen en door de hellingen en de hellingaanzetten bouwvrij
te houden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De recreatieve mogelijkheden van het gebied moeten de leefbaarheid van het
platteland versterken zonder de ontwikkeling van de landbouw te belemmeren of
de open ruimte te versnipperen.

Gebieden: (Kaart 6 en 7)
Kaart 6
61.1 Het landbouwgebied tussen Haaltert en Liedekerke
Kaart 7
61.2 Het landbouwgebied tussen Erpe-Mere en Haaltert

Behoud en versterking van het (kleinschalige-halfopen) agrarische landschap

In overdruk

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

Deze landbouwgebieden worden gekenmerkt door een hoge concentratie aan
kleine landschaps-, bos- en natuurelementen in het agrarische landschap. Al
deze elementen samen bepalen in belangrijke mate de landschappelijke en
ecologische kwaliteit door hun functie als stapsteen of leefgebied voor tal van
organismen. Behoud van dit kleinschalige, halfopen landschap wordt
nagestreefd.

-

Deze landschappen herbergen een karakteristieke (verschillend van de open
landschappen) (avi)fauna. Behoud van dit halfopen landschap wordt nagestreefd.
Er wordt tevens aandacht geschonken aan het behoud en de lokale versterking
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van de bestaande natuurelementen zoals waardevolle graslanden, moeraszones
en bos.
Het landgebruik wordt afgestemd op de erosiegevoeligheid. Op de steile
erosiegevoelige delen domineert grasland binnen de context van een kleinschalig
landschap. De steilste gronden zijn voorbehouden voor bos. De vlakke delen
vormen het typische kouterlandschap waar akkerland bepalend is.

-

Gebieden: De zones komen verspreid over de landbouwgebieden voor.

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in beek- en riviervalleien en op valleiflanken met
ruimte voor herstel van het natuurlijke watersysteem
-

Delen van de Dendervallei, de Molenbeek-Beverbeek, de Molenbeek-Ter
Erpenbeek en enkele andere beken vormen relatief gave aaneengesloten
valleilandschappen met belangrijke ecologische waarden (waaronder Europees en
gewestelijk beschermde habitats en soorten). Ze zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote delen van deze rivier- en
beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en
overstromingsfunctie voorop. Ook de steile valleiflanken van deze waterlopen
vormen een structuurbepalend element. De ecologisch meest waardevolle
onderdelen worden als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van
natte tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen,
moeras,…) al dan niet in combinatie met kleine landschapselementen en met
overgangen naar drogere valleiflanken. De omzetting van akker naar grasland
wordt gestimuleerd.

-

De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De structuur- en
habitatkwaliteiten van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, herstel van winterbed,…) te voorzien voor de
waterloop, het behoud of herstel van de oeverwal-komgrondstructuur, het
ontwikkelen van kleine landschapselementen en het opheffen van barrières.
Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen,…) op de
waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan door inrichting ten behoeve van
buffering en mildering van het nadelig effect.

-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen dienen in hun landschappelijke en historische context behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie voor zover deze de draagkracht van de gebieden
niet overschrijdt.

-

De visie voor de verschillende Molenbeken en hun zijlopen is het versterken van
de natuurlijke structuur in hun totaliteit. De vallei wordt bekeken inclusief
valleigronden, valleiflanken, zijlopen, bronamfitheaters, vallei- en bronbossen en
de kern ervan wordt opgenomen in het VEN (zie ook concept 65 met diverse
selecties). In sommige (delen van de) valleien kan natuurverweving met een
ondersteunend beleid van vrijwillige stimulerende maatregelen op Vlaams niveau
volstaan (zie concept 63 en 64 met diverse selecties) of wordt gekozen voor
behoud van landbouw als hoofdfunctie, met mogelijkheden voor het uitwerken van
een beleid voor de beek als ecologische verbinding op lokaal of provinciaal niveau
(concepten 60.1, 60.4 en 60.5).

Gebieden: (Kaart 6 en 7)
Kaart 6

50/63

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Vlaamse Ardennen

september 2008

Gewenste ruimtelijke structuur

62.1
62.2
62.3
62.4
62.5

Middenloop Molen-, Pachtbos- en Moenebroekbeek tussen Kakelenberg en Smeerebbe
Uilenbroek
Molenbeek-Beverbeek tussen Bever en Outer (Nederhasselt-Aspelare-Ophasselt)
Kabbeek en zijbeek (Aspelare-Sint-Antelinks)
Molenbeekmeersen en Grote Meersen (Denderleeuw-Okegem)

Kaart 7
62.6 Molenbeek-Ter Erpenbeek (tussen Zottegem en Mere)

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleien inclusief hun flanken met ruimte voor
een natuurlijk overstromingsregime
-

Deze beekvalleien vormen een uitgebreid systeem van beken met aanliggende
steilranden, in het landschap aanwezig via een overwegend graslandgebruik van
de landbouwgronden en via een aaneenschakeling van (kleinere) natuur- en
bosgebieden, (kasteel)parken en kleine landschapselementen in de vallei en op de
steilrand. Kenmerkend is het kleinschalige karakter van deze valleien en hun (vaak
steile) flanken met nog een intacte structuur van natuur-, bos- en
landschapselementen.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Landbouw,
bos en natuur zijn nevengeschikte functies. Delen van het valleilandschap kunnen
een hoofdfunctie natuur, bos of landbouw hebben. Deze gebieden creëren samen
met de waardevolste natuurkernen (concepten 62) een structureel samenhangend
geheel.

-

De structuur van deze beekvalleien met inbegrip van de valleiflanken, de
bronamfitheaters en de hellingsbossen wordt versterkt en geaccentueerd als
drager van belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen de waterloop, de
vallei en de hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds
wordt versterkt of hersteld. Talrijke barrières in deze deelruimte worden zoveel
mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen zoals natuurlijke overstromingen,
meanderingsprocessen, erosie-sedimentatie, kwel,… De valleien slingeren zich als
continue blauwgroene linten door het landschap. Barrières worden zoveel mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd. Bijzondere aandacht gaat er naar de
ontwikkeling van vochtige tot natte, halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en
herstel van moerassen of broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat de waterbergingsfunctie van de
valleigebieden bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke
randvoorwaarde is het herstel van een goede waterkwaliteit.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

-

Voor de omgeving van de Kottembeek, de Kouterkesbeek en Halvecentensbeek
zijbeek in Sint-Lievens-Houtem gelden de initiatieven voorzien in de ruilverkaveling
als uitgangspunt voor de visie.

Gebieden: (Kaart 6 en 7)
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Kaart 6
63.1 Klemhoutbeek (stroomopwaarts deel, Erwetegem) en Potaardeberg
63.2 Sempelkouterbeek en zijbeek thv. Klein Holland
63.3 Zijloop van de Broekbeek thv Driehoek en Spende
63.4 Ophasseltbeek tussen Sint-Maria-Lierde en Vloerzegem
63.5 Molenbeek (benedenloop tussen Smeerebbe en Zandbergen)
63.6 Roostbossen – Wageveld (Aspelare)
63.7 Zijloop Beverbeek thv. Zevenkoten (Outer)
63.8 Galgenvijverbeekje en Raspeybeekje (Outer)
63.9 Molenbeek-Beverbeek (benedenloop; rond Outer)
63.10 Snoekgracht (Herlinkhove; Outer-Ninove)
63.11 Dommelbeek en Biest (Denderhoutem-Heldergem-Outer)
63.12 Vogelenzangbeek (bovenloop)
63.13 Vogelenzangbeek (middenloop rond Lebeke) met Leebeek- en Melle meersen en klein
Herlinckhove.
63.14 Oliemeersbeek-Kipsteekbeek (Denderhoutem-Ninove) met Ruisbroek
63.15 Neerbeek (Okegem-Ninove) met Triepen
63.16 Molenbeek met Anderenbroek (Haaltert/Kerksken/Denderhoutem/Welle)
63.17 Molenbeek en zijbeek (Terjoden/Welle)
63.18 Brongebieden van de Wildebeek (Denderhoutem)
Kaart 7
63.20 Bovenlopen Ter Erpenbeek-Willebeek-Plankebeek (Godveerdegem-Erwetegem)
63.21 ’s Heerendijkbeek (Sint-Lievens-Esse)
63.22 Steenbeek en zijbeek (Heldergem)
63.23 Zijloop Molenbeek-Ter Erpenbeek richting Heldergem (Heldergem)
63.24 Zijloop Molenbeek-Ter Erpenbeek thv Gotegem-Landelede
63.25 Zijloop Molenbeek-Ter Erpenbeek thv Ressegem
63.26 Molenbeek-Ter Erpenbeek (benedenloop)
63.27 Doormansbeek en zijloop (Hillegem-Herzele)
63.28 Kasteelgracht en zijloop (Ressegem/Borsbeke/Herzele)
63.29 Hellegat en zijloop (Ressegem/Burst)
63.30 Bettelhovebeek-Warandegracht (Zottegem, domein Breivelde)
63.31 Molenbeek (bovenlopen rond Leeuwergem)
63.32 Kouterkesbeek en Halvecentensbeek zijbeek (Sint-Lievens-Houtem/Balegem)
63.33 Kottembeek en zijbeken (Sint-Lievens-Houtem)
63.34 Molenbeek-Rommelbeek en zijbeken (Balegem) met Vosbroeken

Behoud en versterking van gevarieerde valleien met ruimte voor een natuurlijk overstromingsregime
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-

Deze beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van natuur- en bosgebieden, (kasteel)parken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Landbouw
en natuur zijn nevengeschikte functies. Delen van de vallei kunnen een
hoofdfunctie natuur of landbouw hebben. Deze gebieden vormen samen met de
waardevolste natuurkernen en de overige valleien een structureel samenhangend
geheel.

-

De structuur van de beekvalleien wordt, in het bijzonder op de alluviale gronden,
versterkt als drager van belangrijke natuurwaarden. Er wordt ruimte geboden aan
de watersystemen voor het natuurlijk functioneren van hun structuurbepalende
processen zoals natuurlijke overstromingen, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie, kwel,…De valleien slingeren zich als continue blauwgroene linten
door het landschap. Barrières worden opgeheven of hun effecten gemilderd.
Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden en herstel van moerassen of
broekbossen op plaatsen met een bijzondere potentie. In de van nature
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overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming worden de
aanwezige landbouw-, natuur- of bosfuncties en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd.zodat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. Een belangrijke
randvoorwaarde is het herstel van een goede waterkwaliteit.
-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor overstromingsregime. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor
afstemming tussen landbouwfunctie en natuurwaarden.

-

Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing

Gebieden: (Kaart 6 en 7)

Kaart 6
64.1 Kakebeek tussen Hasseltbos en Uilenbroek (Ophasselt/Sint-Maria-Lierde)
64.2 Oppem-Voordebeek (Voorde-Appelterre/Eichem)
64.3 Leenbroekbeek (Steenhuize-Wijnhuize)
64.4 Mussenhoekbeek, Ertsbrugbeek en Bodembeek (Sint-Lievens-Esse/SteenhuizeWijnhuize/Erwetegem)
64.5 Molenbeek-Vogelenzangbeek (deel tussen Iddergem en Denderhoutem)
64.6 Wildebeek (Denderhoutem/Welle)

Kaart 7
64.10 Meilegembeek (Godveerdegem)
64.11Zijloop Molenbeek-Ter Erpenbeek tussen Oude Hof Ter Erpen en Vossenhoek (SintLievens-Esse)
64.12 Zijbeek Molenbeek-Ter Erpenbeek, Sint-Lievensbron en De Burg (Sint-Lievens-Esse)
64.13 Holbeek en zijtakken (Woubrechtegem-Aaigem)
64.14 Zijbeek Molenbeek-Ter Erpenbeek rond Gotegem/Hazelbeek
64.15 Molenbeek-Grote Beek-Steenmeersbeek
(Grotenberge/Hillegem/Herzele/Borsbeke/Burst/Bambrugge)
64.16 Zijbeek Molenbeek-Grote Beek-Steenmeersbeek rond Zolderhout (Borsbeke/Hillegem)
64.17 Smoorbeek (Zonnegem-Ottergem)
64.18 Zuidbeek (Nieuwerkerken)
64.19 Laarbeek (Nieuwerkerken/Haaltert)
64.20 Hoezebeek-Klokputbeek (Haaltert)

Samenhangende complexen van zéér waardevol historisch bos behouden, verbinden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

De ecologisch meest waardevolle bossen zijn reeds opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking (Park- en Hasseltbos,
Kottem en Duivenbos,…).

-

Op de steile flanken (vaak rond de bronzones), op de steilranden en in de valleien
(rivier- of beekbegeleidend of op de valleiovergang) vinden we zeer waardevolle
maar gefragmenteerde oud-boscomplexen met karakteristieke flora en fauna
(waaronder een uitgesproken voorjaarsflora). Aansluitend op deze boscomplexen
vinden we vaak zeer waardevolle grasland-, ruigte- en mantel-zoomvegetaties.
Voor deze complexen wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de
natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer
natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De uitbreiding van de bossen en andere genoemde waardevolle habitats bewerkstelligt de buffering en verbinding van de kwetsbare, geïsoleerde kernen met het
oog op de instandhouding van de karakteristieke flora en fauna.

Boscomplexen
met
hoofdfunctie natuur

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Vlaamse Ardennen

53/63

Gewenste ruimtelijke structuur

Bossen
met
een
verweving van functies

september 2008

-

Het wegwerken van de scherpe grenzen tussen deze natuurkernen en het
omgevende landgebruik en de ontwikkeling van een ongeperceleerd gesloten tot
halfgesloten landschap is wenselijk. Een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen, mantel- en zoomvegetaties, struwelen en ruigtes is het doel. In
bepaalde (deel)gebieden kan ook het behoud of herstel van (elementen van) het
cultuurlandschap worden nagestreefd. Waar de systeemkenmerken aanwezig zijn,
wordt bovendien aandacht geschonken aan de ontwikkeling van natte en droge
heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties, soortenrijke (schraal)graslanden met
kleine landschapselementen en open water.

-

De overige bosgebieden en de parkgebieden worden opgenomen in natuurverwevingsgebieden. Natuur vormt met bos, park en/of recreatie een nevengeschikte functie. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen
accenten op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw,
recreatie, landbouw,…) worden gelegd.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen en/of bosschages.
Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen en houdt rekening
met de historische bosstructuren.

-

Recreatieve voorzieningen en recreatief medegebruik mogen de draagkracht niet
overschrijden.

-

Kasteel- en parkdomeinen zoals het kasteel van Leeuwergem in Zottegem zijn
landschappelijk structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige entiteiten. De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of
park, maar landbouw kan plaatselijk een rol behouden als onderdeel van het
domeinbeheer in historische context.

-

Voor de uitbreiding van o.a. het Kottembos (65.12) en de omgeving van het bos
Godecharle (65.13) worden de afspraken van de ruilverkaveling gevolgd.
Uitbreiding van het Kottembos in gebieden buiten de ruilverkaveling wordt in de
eerste plaats gezocht aansluitend bij de bestaande natuurgebieden en beboste
delen, waardoor het centraal gedeelte van de nabijgelegen de open kouters als
landbouwgebied behouden blijft.

-

Het versterken van de Blauwbossen (65.9) is gericht op het versterken van de
relatie met de vallei van de Molenbeek-Ter Erpenbeek en op het creëren van
gradiëntsituaties van beekbegeleidende bossen tot bossen op de valleirand.

-

De helling-, bron- en beekbegeleidende bossen Park- en Hasseltbos (65.1) en in
de beekdalsystemen van de Molen-, Pachtbos- en Ophasseltbeek worden beter
met elkaar verbonden.

Gebieden:
Kaart 6
65.1 Park- en Hasseltbos (Ophasselt-Sint-Maria-Lierde-Erwetegem)
65.2 Bosuitbreiding rond Stortplaats
65.3 Duivenbos (Sint-Antelinks/Sint-Lievens-Esse)
65.4 Destelbergbos en Waalhove (Aspelare-Sint-Antelinks)
65.5 Phenixberg
Kaart 7
65.6 Pardassenhoek
65.7 Eikbos (Herzele)
65.8 Bos Ressegem-Langeveld (Ressegem)
65.9 Blauwbossen en omgeving (Erpe-Mere/Haaltert)
65.10 Leeuwergembos (Zottegem)
65.11 Houtbosveld (Herzele)
65.12 Kottembos (Oombergen/Hillegem/Sint-Lievens-Houtem)
65.13 Bos Godecharle
65.14 Bos Vlekkem
65.15 Bos Ten Berg (Balegem)
65.16 Ontginningsgebied Verlee (Balegem)
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Uitbouwen van stadsbossen en randstedelijke groengebieden

Ster:
bijzondere
recreatieve functie

-

In de nabijheid van Zottegem en Ninove worden stadsbossen aangelegd met een
belangrijke recreatieve functie. Deze versterken tevens de bestaande natuurlijke
structuur. Ze sluiten ofwel aan bij een structuurbepalende valleiflank en/of bij een
bestaand bos en/of een getuigenheuvel.

-

Delen van deze gebieden kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. (zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal nevengeschikte functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw de hoofdfunctie zijn.

-

Deze recreatieve groengebieden worden ontwikkeld uitgaande van het fysische
systeem, potenties voor natuurontwikkeling, landschappelijke waarden, bestaande
agrarische waarden en de recreatieve functie. Een goede recreatieve ontsluiting is
belangrijk. Rekening houdende met landschappelijke en natuurwaarden en met de
kenmerken van het fysische systeem, worden belangrijke delen van deze gebieden
bebost. De recreatieve bosfunctie is er belangrijk.

-

De realisatie van het stadsrandbos Ninove kadert binnen de visie uitgewerkt in de
bosuitbreidingsstudie en in het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied
Ninove. Het geplande stadsbos ten noordwesten van Ninove (Herlinkhove) bevindt
zich in deze deelruimte.

-

De groengebieden domein Breivelde (stadsbos Zottegem) en het sportpark
Bevegemse Vijvers worden verder ontwikkeld als randstedelijke recreatieve groengebieden. Rond het domein Breivelde (stadsbos) wordt bosuitbreiding gepland en
voor het sportpark Bevegemse Vijvers zal een inrichtingsplan worden opgemaakt.

Gebieden: (Kaart 6 en 7)
Kaart 6
66.1 Herlinkhove (stadsrandbos voor Ninove)
Kaart 7
66.2 Bosuitbreiding rond Domein Breivelde (Stadsbos Zottegem) en sport- en recreatiepark
Bevegemse Vijvers (Zottegem)

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor bosuitbreiding, ecologische graslandontwikkelingen, ontwikkeling van andere natuur- en landschapelementen en ruimte voor landbouw
-

Deze gebieden worden gekenmerkt door een kleinschalig landschap bestaande uit
grondgebonden landbouw en een sterke aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren.
Het gaat om complexen van kleine landschapselementen zoals waardevolle
graslanden, bomenrijen (al dan niet beekbegeleidend), houtkanten en andere
houtige kleine landschapselementen en kleinere natuur- en bosgebieden. Zij
komen voor in bronamfitheaters, als onderdeel van een steilrand of een beekvallei.
Zij vervullen o.m. een belangrijke ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie tussen bos- en natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op
de aanwezige waarden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur of bos
hebben, delen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Lokaal is een
uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van het bufferen van
natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of verbindingszones.

-

In de gebieden als schakel tussen de natuur-en boscomplexen wordt gestreefd
naar een betere ecologische verbinding. Er wordt daar ruimte voorzien voor
stapsteenbossen, beboste corridors, brede houtkanten en andere houtige kleine
landschapselementen. Op sommige plaatsen waar de bosstructuur versnipperd is,
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wordt gekozen voor bosuitbreiding.
-

In deze deelruimte vallen de kleinschalige landschappen soms samen met
infiltratiegebieden. Het ruimtelijk beleid en het integraal waterbeleid vullen elkaar
aan in deze gebieden.

Gebieden: (Kaart 6 en 7)
Kaart 6
67.1 Infiltratiegebied parkbos en Bekenhol (Steenhuize-Wijnhuize/Erwetegem)
67.2 Gebied rond de Kalebeek (Sint-Maria-Lierde)
Kaart 7
67.3 Balleikouterbossen-Eetveld, Kampen en Zolderhout (Sint-Lievens-Houtem/Herzele)
67.4 Infiltratiegebied/bronnenzone Steenmeers-Doormansbeek en Pardassenhoek
(Grotenberge)

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

-

Talrijke beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen
tevens belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijke beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bosbouw, wonen,…) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijke beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden
is een bijzonder aandachtspunt.
Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen of ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is een
provinciale planningstaak.

-

Gebieden: Waterlopen (Kaart 6 en 7): zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen
opgenomen (bestaande structuur 5.1. Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen). Een
aantal beken werden toegevoegd omwille van hun bovenlokale ecologische en landschappelijke
verbindingsfunctie (o.a. Laarbeek, Zuidbeek, stroomafwaarts deel Hoezebeek, Ediksveldbeek,
Siezegembeek, Molenbeek Burst-Bambrugge, Kousmekersbeek,…).

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

In overdruk
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-

Een groot aantal landschappen (kasteeldomeinen, dorpskernen, kouters, bossen,
valleien en omgeving…) bezitten uitgesproken esthetische en cultuurhistorische
waarden. Het ruimtelijke beleid ondersteunt het behoud of herstel van deze erfgoedwaarden in hun onderlinge samenhang. Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas.

-

Oude spoorwegbeddingen, kerkwegels, trekwegen en andere kleine wegen zoals
holle wegen zijn elementen met een vaak hoge cultuurhistorische waarde, zodat
hun behoud, beheer en herstel primordiaal is.

-

Clusters van bouwkundig erfgoed en andere karakteristieke gebouwen in het landschap, poelen en vijvers, solitaire bomen,… vormen erfgoed dat mee de gaafheid
en de samenhang van het landschap bepalen.

-

De instandhouding en het herstel van kleine landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, knotbomenrijen en poelen met interessante moeras- en
waterplanten of amfibieën moet worden gegarandeerd.
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-

Landelijke en gave woonkernen waar de historische ontwikkelingen nog vrij gaaf
bewaard zijn, moeten zoveel mogelijk in hun huidige vorm worden behouden. Het
kleinschalige karakter en de kwaliteiten van deze dorpen moet behouden blijven.
Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan versterkt
worden.

-

Kastelen en hun bijbehorende parken (o.m. kasteel van Leeuwergem en kasteel
van Voorde) zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens binnen het landschap.

Gebieden: (Kaart 6 en 7)
Kaart 6
68.1
68.2
Kaart 7
68.3
68.4
68.5

Parkbos-Hasseltbos
Sint-Antelinks en Duivenbos
Vallei van de Molenbeek tussen Herzele en Mere
Kasteel van Leeuwergem
Ettingebos

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park.

-

Kasteel- en parkdomeinen in de zijn landschappelijk structuurbepalend en cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen als geïsoleerde natuurkernen hoge
natuurwaarden bezitten die verstekt worden of kunnen zijn ingebed in waardevolle
bos- of natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en versterking van aanwezige (natuur)waarden.

-

Een aantal kasteeldomeinen en -parken kunnen tevens een rol opnemen als
geheel of gedeeltelijk openbaar groengebied.

Gebieden: (Kaart 6 en 7) niet limitatief
Kaart 6
69.1 Kasteel van Voorde
69.2 Gapenberg (deel van het Hasseltbos)
69.3 Kasteel van Steenhuize (Herzele)
Kaart 7
69.4 Kasteel du Parc Locmaria (Herzele)
69.5 Kasteel van Maal (Nieuwerkerken)
69.6 Domein Breivelde (Zottegem)
69.7 Kasteel van Leeuwergem (Zottegem)
69.8 Bijlokepark (Zottegem)
69.9 (Sport)park van Bambrugge (Aaigem)
69.10 Guillotinemolen (Oosterzele)

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het afbakenen van het regionaalstedelijk gebied Aalst is een gewestelijke taak en
het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden Ninove, Zottegem en
Geraardsbergen is een provinciale taak. Dit proces stelt deze visie niet meer in
vraag.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden behouden.
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Gebieden:
70.1 Kleinstedelijk gebied Zottegem (Kaart 7)
70.2 Kleinstedelijk gebied Ninove (Kaart 6)
70.3. regionaalstedelijk gebied Aalst (Kaart 6 en 7)
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Deelruimte 5. Vallei van de Bovenschelde met relatie tot Leiestreek

Situering
De Vallei van de Bovenschelde is de (pleistocene) Scheldevallei in Vlaanderen stroomopwaarts van Gent. Binnen
deze buitengebiedregio wordt het valleideel op de rechteroever meegenomen. De westgrens wordt gevormd door
de Schelde.
Er wordt gebruik gemaakt van de formulering van de concepten in de Leiestreek. De zaken die niet van
toepassing zijn op het valleideel op de rechteroever zijn weggelaten.
Visie
De vallei van de Bovenschelde is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Binnen dit
natuurcomplex wordt gestreefd naar een afwisseling van meersen, verspreide moerassige delen en kleine
landschapselementen en bos, die in bepaalde delen verweven voorkomen met de landbouw. De hoger gelegen
delen van de deelruimte worden erkend en gevrijwaard voor de land- en tuinbouw.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vallei van de Bovenschelde met relatie tot Leiestreek wordt
weergegeven door middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. De concepten met
hun nummering zijn
KAART 8. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VALLEI VAN DE BOVENSCHELDE, GEBIED BOVENSCHELDE GENT-OUDENAARDE
KAART 9. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VALLEI VAN DE BOVENSCHELDE, GEBIED BOVENSCHELDE OUDENAARDE-AVELGEM
KAART 10. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VALLEI VAN DE BOVENSCHELDE, GEBIED BOVENSCHELDE -AVELGEM-SPIERE-HELKIJN

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vallei van de Bovenschelde is opgebouwd uit ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de structuurschetsen (kaarten 8, 9 en
10).
Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De vallei van de Bovenschelde, inclusief de pleistocene vallei, is
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. Deze
valleidelen hebben als hoofdfunctie natuur. Zij zijn en/of worden opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk. Behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie staat voorop. De landbouw, als gebruiker van graslanden,
kan gestimuleerd worden om lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak op te nemen.

-

De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Het herstel van de natuurlijke overstromingsdynamiek (in de
vallei) en de oeverwal-komgrondstructuur van de Schelde en haar zijbeken wordt
vooropgesteld. Een aantakking van afgesneden meanders is gewenst bij
voldoende verbetering van de waterkwaliteit. Er wordt een ecologisch optimaal
waterpeil nagestreefd. Het functioneren van structuurbepalende processen zoals
alluviale processen, natuurlijke afwatering, meanderingsprocessen, kwel, erosie sedimentatie,…wordt ruimtelijk ondersteund.

-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere
aandacht voor de valleiranden.
De ganse breedte van de vallei plus steilranden wordt maximaal ruimtelijk benut
om de gradiënten en de daaraan gerelateerde levensgemeenschappen kansen te
bieden. Bijzondere aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit,
een natuurlijke waterhuishouding, het herstel van de morfologie en – dynamiek
van de waterloop en het verhogen van het kombergend vermogen.

-

Lokaal kan gestreefd worden naar een ongeperceleerd halfopen valleilandschap

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Vlaamse Ardennen

59/63

Gewenste ruimtelijke structuur

september 2008

met een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en de spontane
ontwikkeling van diverse karakteristieke bostypes.
-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie rekening houdend met de ecologische
draagkracht. De Scheldemeersen hebben een bijzondere archeologische potentie
en in Ename en Nederename tot aan de Ohiobrug is hun bijzondere
archeologische waarde reeds gekend.

Gebieden: (Kaart 8, 9 en 10)
Kaart 8
Geen
Kaart 9
1.4 Scheldevallei Heurne-Nederename - Zwalm
Kaart 10
geen

Behoud en versterken van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Natuur en
landbouw zijn hier nevengeschikte functies. Beperkte delen van dit landschap
kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

De vallei van de Bovenschelde (inclusief de pleistocene vallei) en diverse valleien
van beken die erin uitmonden zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur
op bovenlokaal niveau. Het ruimtelijk beleid is gericht op verwevenheid van de
landbouw, natuur, bos en waterberging en vrijwaart voldoende ruimte voor een
duurzame instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de riviergebonden
ecotopen.

-

De natuurlijk overstroombare meersengebieden, steilranden en plaatselijk
aanwezige kleine landschapelementen dienen gevrijwaard te worden en/of
hersteld. Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten
worden beschermd en opgewaardeerd. Het kenmerkende meersenlandschap
wordt behouden.

-

Rekening houdend met de nevenfuncties wordt het herstel van de natuurlijke
overstromingsdynamiek (in de vallei) van de Schelde en haar zijbeken
vooropgesteld, evenals het voorzien van ruimte voor het natuurlijk functioneren
van structuurbepalende processen zoals kwel, meanderingsprocessen, erosiesedimentatie. Een aantakking van afgesneden meanders wordt vooropgesteld bij
een voldoende waterkwaliteit. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in
relatie tot hun systeemkenmerken. Er wordt een ecologisch optimaal waterpeil
nagestreefd. Het waterbeheer wordt afgestemd op het natuurbeheer.

-

Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van de ecotopen en kleine
landschapselementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk
afgestemd op de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

-

De landschappelijke identiteit van deze gebieden biedt belangrijke troeven voor de
ontwikkeling van zachte recreatie rekening houdend met de ecologische
draagkracht. De Scheldemeersen hebben een bijzondere archeologische potentie

-

Het herstel van het kleinschalige landschap is gewenst in delen van de vallei van
de Rennebeek (2.15), met afwisseling van grasland omzoomd door houtkanten en
bomenrijen en met beekbegeleidend bos, verspreide moerassige delen en andere
beboste delen. relatie van deze beek en de Maarkebeekvallei (waar ze in
uitmondt) met de Scheldevallei wordt versterkt.

-

Deze valleigebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden: (Kaart 8, 9 en 10)
Kaart 8
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2.3 Scheldevallei Gavere – Zwalm
Kaart 9
2.5 Vallei Oosebeek Welden – Roth
2.7 Scheldevallei Ename
2.8 Meldenmeersen
2.11 Rennebeekvallei
Kaart 10
2.13 Rietveld Ruien
2.16 Scheldevallei Ruien

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw als drager van de
open ruimte
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw.

-

In deze landbouwgebieden wordt de land- en tuinbouwsector als ruimtelijke drager
erkend en gevrijwaard.

-

De landbouwgebieden gelegen in een landschap onder verstedelijkingsdruk zoals
in de omgeving van Gent, zorgen voor een landschappelijke visuele openheid.

-

De karakteristieke open kouters worden zoveel mogelijk gevrijwaard van
bebouwing.

-

Er worden ruimte en ruimtelijke randvoorwaarden voorzien voor een versterking
van het raamwerk van kleine natuur-, bos- en landschapselementen, zodat een
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt en zodat de overgang
tussen natuurkernen en landbouwkerngebieden minder scherp wordt. In het
bijzonder wordt werk gemaakt van een versterking van de natuurverbindende
functie tussen de getuigenheuvels en de vallei.

Gebieden: (Kaart 8, 9 en 10)
Kaart 8
3.3 Landbouwgebied Dikkelvenne
Kaart 9
3.5 Landbouwgebied Welden – Nederename
3.8 Landbouwgebied Leupegem
Kaart 10
geen

Behoud en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

Hoofdfunctie in deze gebieden is bos of park.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden of versterkt als volwaardige
landschappelijke entiteiten.

-

Kasteeldomeinen en parken kunnen hoge natuurwaarden bezitten als geïsoleerde
natuurkernen die versterkt worden, of kunnen ingebed zijn in waardevolle bos- of
natuurgebieden waarmee de samenhang versterkt wordt.

-

Een aantal kasteeldomeinen en parken kunnen tevens een rol opnemen als geheel
of gedeeltelijk openbaar groengebied.

-

Warande behoort tot de belangrijkste kastelen en parken.

Gebieden (Kaart 8, 9 en 10, niet limitatieve lijst):
Kaart 8
4.2 Kasteel Warande
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Kaart 9
4.3 zone ‘Speibos’
Kaart 10:
geen

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de esthetische en
cultuurhistorische waarden. Hier zijn de gave landschappen overgenomen, met
name de ankerplaatsen uit de landschapsatlas.

-

Bijkomende bebouwing is niet wenselijk.

Gebieden (Kaart 8, 9 en 10,

in overdruk

Kaart 8
5.2 Scheldevallei tussen Welden en Gavere
Kaart 9
5.4 Dorpskern en archeologische site Ename en deel van bos ‘t Ename
5.5 Scheldemeersen Bevere-Petegem - Melden
5.7 Scheldevallei tussen Welden en Gavere
Kaart 10
geen

Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische waarde
Niet op rechteroever.

Ontwikkelen van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

beek

droog lineair element

-

Een aantal beken en droge lineaire elementen heeft een functie als
natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Vaak
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, bos) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in sterk bebouwde
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het ruimtelijk beleid en de selecties in de provinciale ruimtelijke structuurplannen
worden in deze ruimtelijke visie bevestigd en hernomen. Het uitwerken van deze
natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden: zie nota bestaande structuur, hier als referentie elementen opgenomen (bestaande
structuur §3.1. Beleidskader, cfr. de provinciale ruimtelijke structuurplannen).
Toegevoegd omwille van het bovenlokale belang:
spoorwegbedding Ruien-Avelgem
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Behoud en versterken van de landschappelijke en natuurwaarden in stedelijk recreatiegebied en
golfterrein
Niet op rechteroever.

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

Het Vlaams gewest bakende het grootstedelijk gebied Gent af. Dit proces stelt
deze visie niet meer in vraag. Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied
Oudenaarde is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de randstedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingskansen
behouden.

Gebieden:
8.2 Kleinstedelijk gebied Oudenaarde (kaart 8)
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur
in ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuuren reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensus -gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari
2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt
het volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in
ontwikkeling, natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur
afgebakend. Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande
gewestplannen herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni
2005.
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Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale
ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder
aanvullen bv. door het aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van
bovenlokaal belang (provincies), ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren
van de agrarische gebieden (provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen
planningstaken inzake wonen, bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden
gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps - en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Schelde-Dender startte in maart 2006 met een verkenningsronde die uit de
volgende onderdelen bestond:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces ;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie
elementen vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Schelde-Dender werden geformuleerd. Dit op basis van
een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken
gemeenten, provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en
ruimtelijke ordening) en betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd februari 2007 in bespreking
gebracht met alle actoren. Gemeenten, provincies, belangengroepen en overige Vlaamse administraties
(natuurlijke rijkdommen, toerisme, openbare werken…) konden tot 15 mei een schriftelijk advies uitbrengen over
deze nota.
In september 2007 werd een zogenaamd programma voor overleg toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken
actoren. Hierin werd een opsomming gegeven van de elementen voor overleg op basis van de adviezen op de
verkenningsnota. Het programma bevatte verder een voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de
bestaande gewestplannen te herbevestigen.
Het programma van overleg vormde de basis voor een overlegronde met de betrokken actoren in de periode van
oktober tot en met december 2007. Tijdens deze overlegronde werd akte genomen van een reeks
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randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie en het voorontwerp van
gebieden voor herbevestiging.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.

1.4

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Schelde-Dender worden
geformuleerd. De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten,
provincies en belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de
basis vormen voor de besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties. Deze
uitvoeringsacties zijn indicatief terug te vinden in het programma voor uitvoering, welke is bijgevoegd bij dit
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Schelde-Dender ligt in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant ten zuidoosten
van Gent. Ten zuiden liggen de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland, ten noorden het Waasland. De totale
oppervlakte van de buitengebiedregio Schelde-Dender bedraagt ongeveer 60.000 ha.
De volgende 28 gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied:
-

-

in Oost-Vlaanderen (22): Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, ErpeMere, Gavere, Gent, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lede, Lochristi, Melle, Merelbeke, Ninove, Oosterzele, SintLievens -Houtem, Wetteren, Wichelen en Zele.
In Vlaams-Brabant (6): Affligem, Asse, Liedekerke, Opwijk, Roosdaal en Ternat.

KAART 1 . SITUERING SCHELDE-DENDER

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen die reeds genomen zijn in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), de
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor opstellen van de ruimtelijke
visie voor de buitengebiedregio Schelde-Dender.
Een oplijsting van andere relevante elementen uit de juridische en beleidsmatige planningscontext is
weergegeven in de bijlage.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
De stedelijke gebieden
Gent is geselecteerd als grootstedelijk gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk de Vlaamse Ruit en
van het grensoverschrijdende stedelijke netwerk Gent – Terneuzen. De rol van dit grensoverschrijdend stedelijk
netwerk ligt vooral in de verdere ontwikkeling van de zeehaven en in de bundeling van infrastructuur. Aalst werd
geselecteerd als regionaal stedelijk gebied, Dendermonde als structuurondersteunend stedelijk gebied en
Wetteren werd geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau.
Buitengebied
De valleien van Schelde en Dender werden samen met hun sterk vertakt netwerk van beekvalleien geselecteerd
als structuurbepalend voor het buitengebied. Het ruimtelijk beleid dient hier het integraal waterbeheer te
ondersteunen en de relatie tussen rivier/beek en vallei te versterken. De mogelijkheden voor meekoppeling van
natuurontwikkeling met economische functie van de Schelde, de landbouwfunctie en het intergaal waterbeheer
dienen maximaal benut te worden.
Ten zuiden en ten oosten van de Schelde komen belangrijke natuurgebieden voor. In het bekken van de Dender
komen natuurgebieden in droge en natte omstandigheden voor. De belangrijkste natuurwaarden zijn in of nabij
de beekvalleien gelegen. Ecologische bosuitbreiding moet vooral gerealiseerd worden aansluitend bij bestaande
bossen, als buffer, in functie van natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van stedelijke gebieden,
vooral in bosarme streken.
Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden. Structuurbepalend in Vlaanderen zijn het alluvium van
de Bovenschelde, de Dender, en de natuurgebieden in het Bekken van de Bovenschelde waarbij de gradiëntrijke
zones en de bossen de grootste natuurbetekenis hebben (RSV p.66-75).
Ruimtelijk onderscheidt het RSV op Vlaams niveau een agrarische macrostructuur. Onderdelen van deze
macrostructuur vormen het uitgangspunt voor positieve en structuurondersteunende maatregelen vanuit het
ruimtelijke en het sectorale beleid. De oostelijke regio van Gent werd geselecteerd als regio met concentratie en
specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic. In functie van sanitaire randvoorwaarden wordt gestreefd
tuinbouw onder glas of plastic optimaal te verweven met grondgebonden landbouw. Anderzijds wordt ten
behoeve van gemeenschappelijke watervoorziening en afvalwaterzuivering gestreefd naar een optimale
bundeling.
Bij de ruimtelijke afweging van functies kunnen de consequenties voor het landschap ruimtelijke
randvoorwaarden bij deze afweging stellen. Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en
de herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen. Bij gave landschappen staat het behoud en de
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versterking van de structurerende landschapselementen voorop. Structurerende reliëfcomponenten moeten
visueel aanwezig blijven.
Gebieden voor economische activiteiten
Naast de stedelijke gebieden werd ook de gemeente Zele geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Het
is een gemeente die een grote impact heeft op de werkgelegenheid en draagt bij in de evenwichtige spreiding
van de werkgelegenheid en voor de kansen die hieraan verbonden zijn voor de betrokken subregio.
Lijninfrastructuur
Tussen de Vlaamse zeehavens Gent en Antwerpen wordt een wegverbinding voorzien en worden in het
bijzonder de spoor- en waterverbindingen verbeterd. Via Schelde en Leie wordt ook een rechtstreekse
verbinding op het structureel verbeterde Noord-Franse waterwegennet uitgebouwd.
Als hoofdwegen werden E17 en E40 geselecteerd en vormen samen met de R4, N41, N47, N42 en N46 de
belangrijkste wegeninfrastructuur. De spoorlijnen Brussel-Dendermonde-Sint-Niklaas, Brussel-Kortrijk, BrusselOostende en Antwerpen-Gent-Kortrijk zijn hoofdspoorwegen voor personenvervoer, de spoorlijnen ZeebruggeGent-Denderleeuw-Parijs en Zeebrugge-Gent-Dendermonde-Luxemburg zijn hoofdspoorwegen voor
goederentransport.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve
oppervlaktevork voor de buitengebiedregio Schelde-Dender (berekend voor het geheel van alle gemeenten die
geheel of gedeeltelijk in de regio liggen). De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de
twee sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha
bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door AMINAL Agentschap voor Natuur en Bos.

minimumoppervlakte

richtcijfer

Maximumoppervlakte

agrarisch gebied

28.000

30.000

grote eenheden natuur

3.700

5.800

natuurverwevingsgebied
bosuitbreiding

9.200
910
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV kunnen volgende
(algemene) beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Schelde-Dender geformuleerd
worden.

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
De land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector in de regio Schelde-Dender. De land- en tuinbouw
speelt ook een belangrijke rol inzake tewerkstelling in de regio. Daarnaast is land- en tuinbouw ook sterk
bepalend voor het landschap van de regio Schelde-Dender. Indien m en de eigenheid en het plattelandsaspect
van de regio wenst te behouden, dient de land- en tuinbouw ook in de toekomst voldoende ontwikkelingskansen
te krijgen.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerde agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, kan een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het zuiver agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw
kunnen in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook
ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de
agrarische structuur en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten
karakter van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt
rekening gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Om een versnipperde en verspreide ontwikkeling van glastuinbouw te voorkomen (bv. rond Moerzeke-Kastel) die
de toekomstmogelijkheden voor grondgebonden landbouw kan hypothekeren, kunnen agrarische bedrijvenzones
voor glastuinbouw ingericht worden waarop bedrijven gebundeld worden. Op die manier wordt een versnippering
van de open ruimte en een aantasting van het cultuurlandschap vermeden, kan de vestigingslocatie afgestemd
worden op mobiliteitsprofiel van de inrichtingen en kunnen gemeenschappelijke voorzieningen georganiseerd
worden (energievoorzieningen, afvalverwerking, verwerkings - en verpakkingsinstallaties, waterzuivering…).
Historisch is er eveneens een sterke boomkwekerijactiviteit aan de oostzijde van Gent. Deze feitelijke toestand
wordt meegenomen en geïntegreerd in de verdere ontwikkelingsperspectieven inzake tuinbouw in de omgeving
van Gent.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie van natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed (bv. markante vierkantshoeves) vooropstaat, moet ondersteund
worden door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de
landbouwactiviteiten in de richting van natuur- en landschapsbeheer ondersteund worden.
In de regio Schelde-Dender moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af
te stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten,
waterberging en behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren (waterlopen, holle
wegen, hoogstamboomgaarden, verspreide bossen, kasteelparken en -tuinen…).

Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren
Het sterk vertakt netwerk van rivier- en beekvalleien is een belangrijke drager van de landschappelijke en
ecologische structuur. De ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en
beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in
deze valleien. In heel wat valleien wordt het aspect bepaald door het meersenkarakter. Op diverse delen wordt
de waarde bepaald door de moeras - en bostypes. Onder de bostypes bevinden zich ooi- en broekbossen. Deze
zeldzame bostypes van waterrijke gebieden worden maximaal behouden en versterkt.
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Het ruimtelijk beleid creëert de ruim telijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van de structuurkenmerken en het
waterbergend vermogen van waterlopen en valleien, het behoud en herstel van natuurlijke
overstromingsgebieden, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen. Maatregelen
ter realisatie van deze doelstellingen (hermeandering, spontaan laten verbreden en verondiepen van de
zomerbedding, herwaarding van het winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding, herstel van de natuurlijke
oevers, instellen van een ecologisch optimaal waterpeil…) worden gebiedsgericht ontwikkeld. Het
landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van het watersysteem respecteren. De
afbakening van logische ecohydrologische entiteiten is vereist om maatregelen i.v.m. waterbeheer te kunnen
treffen.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten geweerd worden. Op
die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen van de vallei (met
lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een ecologische
meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.
Behoud van het industrieel-archeologisch en cultuurhistorisch (o.a. kastelen) patrimonium gebonden aan
waterlopen en valleien is een uitgangspunt. Een verantwoord hergebruik op maat van de waterloop en/of het
valleigebied moet mogelijk zijn.
Om beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren,
wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd.

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk
De interne samenhang en het functioneren van de grote aaneengesloten natuurcomplexen in de rivier- en
beekvalleien van de Boven-Zeeschelde en de Dender moet versterkt worden.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en
voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende elementen en processen die aan
de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Ecologisch verantwoorde
bosuitbreiding kan daarbij een rol spelen.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur
gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
Historische loofbossen, (kasteel)parken, dijken, … zijn opvallende landschapselementen die de natuurlijke
structuur versterken. Samen met waardevolle geïsoleerde loofbosjes, houtkanten, graften, holle wegen, sloten
met rietkragen, bomenrijen, poelen, soortenrijke graslanden, het netwerk van beken en andere ecologische
infrastructuur zijn ze van belang als habitat en verbinden ze de grote natuurcomplexen. Behoud van deze
elementen en hun verbindingsfunctie moet gegarandeerd blijven. Recreatief medegebruik van een aantal van
deze verbindende structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve
netwerken moet mogelijk zijn.
Gezien de belangrijke (avi)faunistische waarde van de open landbouwgebieden wordt de nodige aandacht
geschonken aan het behoud en de lokale versterking van de bestaande natuurelementen zoals voldoende brede
perceelsranden van grasland, ruigten, …

Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
De bestaande bosstructuur in de regio Schelde-Dender is gebonden aan het rivier- en bekensysteem, aan
kasteelparken en aan een uitgesproken reliëf.
Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden behouden en zoveel mogelijk
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op
een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
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Bij de stedelijke gebieden wordt de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen en/of
speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen en moeten voldoende
groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische
kwaliteit van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen
én rekening houdend met de cultuurhistoris che context en de kenmerken van het fysisch systeem.

Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
De regio Schelde-Dender heeft een aantal gave landschappen met belangrijke erfgoedwaarde zoals de
Scheldevallei. Een aantal reliëfelementen en terreinovergangen (bv. de overgang tussen zand en
zandleemstreek) zijn landschappelijk structuurbepalend.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschap- en
erfgoedelementen, evenals de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en historische
nederzettingen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid
en identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe
ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en
landschappelijk ingepast worden. Recreatief medegebruik van een aantal lijnvormige landschapselementen als
trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk zijn.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in site te bewaren. Bij belangrijke
ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de site gedocumenteerd en
bewaard blijft.
De landbouwgebieden van de regio Schelde-Dender zijn verweven in een waardevol landschap. Dit geldt vooral
voor de valleigebieden van Schelde en Dender en voor het heuvelachtige zuiden van de regio. Zowel inzake
erfbeplanting als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de integratie
van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te realiseren. Om
de identiteit van het landelijk gebied te versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en verankerd worden in
het typische cultuurlandschap (bv. met hoogstamboomgaarden, dreven, bosfragmenten…). Inzet van
inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties die enerzijds
een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds de ruimtelijke,
landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.
Onder meer in de omgeving van de steden bevinden zich tal van cultuurhistorisch waardevolle parken. Deze
parken zijn belangrijk als publieke groene en open ruimten en vormen noodzakelijke schakels in een
landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven als volwaardige entiteiten zodat hun
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven.

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
De buitengebiedregio Schelde-Dender heeft een belangrijke toeristische waarde, vooral gericht op zacht
recreatief medegebruik (fietsen, wandelen,…) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken,
cultuurhistorische routes en de bos - en groengebieden. Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door een aantal
toeristische knooppunten zoals het Donkmeer te Berlare.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het
landelijk gebied. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en
kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en/of economische knooppunten en zijn niet gewenst in de open ruimte. Een gedifferentieerd
recreatief medegebruik van waardevolle natuur- en/of landschapscomplexen moet in overeenstemming zijn met
de ruimtelijke draagkracht van deze gebieden.
De buitengebiedregio Schelde-Dender is rijk aan cultuurhistorische waardevolle erfgoedelementen. Het gaat
hierbij o.a. om het netwerk van kastelen en parken, hoeves, molens en het archeologisch erfgoed.
Dit cultureel erfgoed vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een
hedendaagse ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken.
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4

Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe een aantal beleidsmatige
deelruimten voor de buitengebiedregio te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een
samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Schelde-Dender wordt
aangegeven door beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 5 deelruimten.

1

2

5
3

4

1. “Zuidelijke straatdorpengebied van Lokeren”
2. “Boven-Zeeschelde”
3. “Land van Lede-Wetteren”
4. “Dender”
5. “Westelijk Land van Merchtem-Vaartland en Buggenhout “
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4.1

Deelruimte 1. Zuidelijk straatdorpengebied van Lokeren

Situering
De deelruimte “Zuidelijk straatdorpengebied van Lokeren” omvat het zandig gebied van de vallei van de BovenZeeschelde tot aan de E17.

Visie
De landbouw is structuurbepalend in deze deelruimte. Voor de natuurlijke structuur is het vrijwaren en versterken
van de kleine bos - natuur- en landschapselementen belangrijk. In de verstedelijkte gebieden speelt de landbouw
een cruciale rol in het bewaren en versterken van de resterende open ruimte gebieden.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk straatdorpengebied van Lokeren wordt
weergegeven door middel van een structuurschets voor het volledige deelgebied.
KAART 2. GEWENSTE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR DEELRUIMTE

1: ZUIDELIJK STRAATDORPENGEBIED VAN LOKEREN

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk straatdorpengebied van Lokeren is opgebouwd uit
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.

1

Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
(met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte)

-

Landbouw is de hoofdfunctie.

-

De grondgebonden veehouderij is structuurbepalend voor grote delen van dit
gebied. Deze goed gestructureerde agraris che gebieden worden maximaal
gevrijwaard voor de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen naast het
behoud van natuur- en boselementen, zodat landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt.

Gebieden:
1.1 Landbouwgebied Laarne, Berlare en Zele
1.2 Landbouwgebied oostelijk Zele en Hamme
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2

Bieden van waarborgen voor landbouw in randstedelijk landbouwgebied
met een landschappelijke integratie van glastuinbouw

-

Het randstedelijk landbouwgebied tussen Laarne en Gent wordt gekenmerkt door
een afwisseling van kleinere landbouwgebieden met wonen en groene elementen.
Binnen deze landbouwgebieden is grondgebonden landbouw de hoofdfunctie. Er
zijn ook verschillende serrebedrijven aanwezig.

-

Waardevolle randstedelijke landbouwgebieden rondom Gent worden behouden
met aandacht voor verbreding van de landbouw, behoud van de landschappelijke
karakteristieken (open ruimte als contrast met stad) en recreatieve ontsluiting.

-

Deze randstedelijke landbouwgebieden vormen een belangrijke verbindende
schakel tussen een aantal waardevolle park- en kasteeldomeinen.

-

In het randstedelijk gebied is glastuinbouw ruimtelijk aanvaardbaar, maar er wordt
gestreefd naar een kwalitatieve landschappelijke inpassing van de
glastuinbouwbedrijven. Bundeling van glastuinbouwbedrijven wordt gestimuleerd.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken
van kleine bos -, natuur- en landschapselementen die mee instaan voor het
versterken van de onderlinge relaties tussen de kasteelparken.

Gebieden:
2.1 Randstedelijk gebied te Laarne

3

Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in
het agrarisch landschap

-

Landbouw is hoofdfunctie. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos -, natuur-, en
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals
waardevolle graslanden, moeraszones en bos worden gevrijwaard. Aanwezige
vlakvormige bos -, natuur-, en landschapselementen worden waar mogelijk
kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden verbindingen
gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden in en rond het rasterlandschap.

-

Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd.

Gebieden:
3.1
3.2
3.3
3.4

Viergemete (tussen Laarne en Damvallei)
Omgeving Wezepoel - Gavers (Zele)
De Gavers (Hamme)
De Moeren
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4

Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden

-

De identiteit van deze gebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door
herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in
onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische
bos - en parkgebieden, geometrische ontginnings - en drevenstructuur, de identiteit
en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken en de gebieden met
een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van graslanden en
beekbegeleidende bossen in de valleien en depressies draagt bij tot de
landschappelijke identiteit.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

-

Bijkomende glastuinbouw is in deze gebieden niet mogelijk.

Gebieden:
4.1 Zone rond Slot van Laarne en Katteneie, Schalieveld en Viergemete

5

Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. Delen van deze gebieden
kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

In de periferie rond Gent bevinden zich tal van (kasteel)parken. Vaak liggen deze
in waardevolle valleigebieden en ze dragen meestal oud-bos elementen. Ze
herbergen vaak nog interessante vegetaties en levensgemeenschappen.
Versterken van de functionele ecologische en recreatieve link tussen de
groenstructuren in het stedelijk gebied en het buitengebied. Versterken van de
ecologische buffer en/of verbindingfunctie van geïsoleerde parken, vanuit hun
specifieke identiteit.

-

Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen in een park-, bos - en/of
agrarische structuur staat voorop. Multifunctioneel bosbeheer is mogelijk en is
gericht op het verhogen van de milieufunctie en de ecologische, economische en
sociaal-recreatieve waarden. Behoud en versterken van hun landschappelijke,
ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarde in functie van een
kwalitatieve, recreatieve en/of toeristische meerwaarde.

Gebieden (niet limitatief):
5.1 Slot van Laarne (Laarne)
5.2 Kasteel Hof ten Goede (Zele)

4.2

Deelruimte 2. Boven-Zeeschelde

Situering
De deelruimte “Boven-Zeeschelde” omvat de Scheldevallei stroomafwaarts van Gent tot aan de grens van OostVlaanderen. In het noorden loopt het gebied door tot aan de vallei van de Durme.
Visie
In deze deelruimte is de Scheldevallei structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Binnen
dit natuurcomplex gaat bijzondere aandacht uit naar de invloed van getij. Er wordt gestreefd naar een versterking
van de gradiënt van slikken en schorren, afgewisseld met rivierduinen en donken die in bepaalde delen
verweven voorkomen met de landbouw. Op de hoger gelegen delen, tussen en in de verstedelijkte gebieden
speelt de landbouw een cruciale rol in het behouden en het versterken van de resterende open ruimte gebieden.
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Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Boven-Zeeschelde wordt weergegeven door middel van
twee structuurschetsen voor het westelijk en oostelijk deel .
KAART 3. GEWENSTE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR DEELRUIMTE

2: BOVEN -Z EESCHELDE: WESTELIJK DEEL

KAART 4. GEWENSTE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR DEELRUIMTE

2: BOVEN -Z EESCHELDE: OOSTELIJK DEEL

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Boven-Zeeschelde is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.

6

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met
ruimte voor natuurlijke en gecontroleerde waterberging

-

Natuur is de hoofdfunctie. In gebieden waar waterberging noodzakelijk is, kan dit
een nevenfunctie zijn. Het optreden van de natuurlijke overstromingen wordt
behouden en in de mate van het mogelijke hersteld of uitgebreid.

-

De vallei van de Boven-Zeeschelde is structuurbepalend voor de natuurlijke
structuur op bovenlokaal niveau.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van de structuurbepalende processen zoals getijden, natuurlijke overstromingen,
kwel, … Ze slingeren zich als continue blauwgroene linten door het landschap.
Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten
gemilderd.

-

In de valleien komen diverse waardevolle habitats voor met een hoge ecologische
en biologische waarde. In de valleien wordt het aspect bepaald door het
meersenkarakter. Op diverse delen wordt de waarde bepaald door de moeras - en
bostypes. De bostypes van waterrijke gebieden worden maximaal behouden en
versterkt.

-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen. Er is bijzondere
aandacht voor de invloed van getij. De gradiënt van de slikken en schorren tot aan
de valleiranden plus de rivierduinen en donken wordt ruimtelijk versterkt. Slikken
en schorren komen verspreid voor langs de Schelde. Een continuüm van
natuurwaarden over de ganse lengte van deze gradiënt wordt ruimtelijke
ontwikkelingsperspectieven geboden. De ganse breedte van de vallei wordt
maximaal ruimtelijk benut om de gradiënten en de daaraan gerelateerde
levensgemeenschappen kansen te bieden.

-

De landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal een
natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

In zowel de slikken en schorren langs de Schelde als een aantal meersen en
polders staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie
voorop. In het kader van het Sigma-plan zijn deze gebieden nader
gedifferentieerd. Op 22 juli 2005 heeft de Vlaamse Regering het geactualiseerde
Sigmaplan geheel erkend. Er werden een aantal deelprojecten aangewezen die in
het meest wenselijke alternatief waren opgenomen. Een overzicht van de prioritair
op te starten projecten: (GOG = gecontroleerd overstromingsgebied; GGG =
gecontroleerd, gereduceerd getijdengebied)

estuariene natuur

o

Kalkense Meersen: Wetland

o

Wijmeers: GOG-Wetland

o

Bergenmeersen: Estuariene natuur, GOG-GGG

o

Paardeweide:GOG-wetland

o

Paardebroek: wetland
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o

Vlassenbroekse polder, noordelijk deel: estuariene natuur, GOG

o

Vlassenbroekse polder, zuidelijk deel: GOG-wetland

o

Uiterdijk: estuariene natuur

o

Zwijn, Grote en Kleine Wal: Estuariene natuur, GOG

o

Groot Schoor: Estuariene natuur, GOG

Gebieden:
Kaart 3
6.1 Kalkense Meersen
6.2 Wijmeers
6.3 Overmere Donk
6.4 Bergenmeersen
6.5 Paardenweide
6.6 Wakkebroek en Hoge Berg
6.7 Paardenbroek
Kaart 4
6.8 Aubroek
6.9 Sint-Onolfspolder en Groene Meers
6.10 Armenputten (Grembergse polder), Roggeman en Kramp
6.11 Vlassenbroekse polder
6.12 Uiterdijk
6.13 Polder van Moerzeke-Kastel: Grote en Kleine Wal; het Zwijn
6.14 Groot Schoor

7

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen
met ruimte voor natuurlijke waterberging met verweving tussen landbouw
en natuur en bos

-

In deze gebieden is de hoofdfunctie in hoofdzaak landbouw met overdruk
natuurverweving. Beperkte delen kunnen als hoofdfuntie natuur hebben.

-

De Scheldevallei en de Vlietvallei vormen een groen lint in het landschap,
gevormd door een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden,
kasteelparken, kleine landschapselementen en meersengebieden die verweven
voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen zoals getijden, natuurlijke overstromingen,
kwel, …. Ze slingeren zich als continue blauwgroene linten door het landschap.
Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten
gemilderd.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige natuur-, landbouw- en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden
minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw, waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestem d op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor natuurlijke
waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een
belangrijk uitgangspunt.

-

(Gecontroleerde) waterberging kan een nevenfunctie zijn. Het optreden van de
natuurlijke overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke
hersteld of uitgebreid. De ecologische opwaardering van bos of aanplanten met
een belangrijke economische functie is wenselijk. Ecologische barrières worden
zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

In de valleien en langs de overgangen naar drogere valleiflanken staat het
versterken en herstellen van structuur van natuur- bos - en landschapselementen
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voorop. Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzondere potentie
daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld. Op
diverse delen wordt de waarde bepaald door de moeras - en bostypes. Onder de
bostypes bevinden zich diverse ooi- en broekbossen. Beheersovereenkomsten
behoren tot de mogelijkheden voor afstemming tussen landbouw- en
natuurwaarden.
-

Recreatie op en rond Nieuwdonk mag geen negatieve effecten hebben op het
milieu en de habitats (afgebakend als vogel- en habitatrichtlijngebied). Recreatie
moet afgestemd worden op de afbakening als vogel- en habitatrichtlijngebied.

-

De Blankaart, is in het Sigmaplan opgenomen als reservegebied voor veiligheid.

Gebieden:
Kaart 3
7.1 Scheldevallei vanaf Gentbrugse meersen tot Bastenakkers
7.2 Bastenakkers
7.3 Kastermeersen
7.4 Nieuwdonkvijver
7.5 Berlare Broek
7.6 Wijmeers
7.7 Zone ten noorden van Wakkebroek en Hoge berg
Kaart 4
7.8 Natuurreservaat Scheldebroeken
7.9 Meerdam (Sint-Onolfspolder)
7.10 Vlassenbroekse Polder
7.11 Grembergen broek
7.12 Vlietvallei
7.13 Polder van Moerzeke-Kastel: Nieuwbroek, Akkershoofd, Groot Broek, Blankaart
7.14 Lippensbroek

8

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire
elementen

-

Delen van de Boven-Zeeschelde zijn structuurbepalend als natte natuurverbinding
en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie,
natuurfunctie, … waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Deze lineaire elementen zijn overgenomen uit het provinciaal ruimtelijk
structuurplan. Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een
provinciale planningstaak.

Gebieden:
Kaart 3
8.1 Boven-Zeeschelde
8.2 Maanbeek
Kaart 4
8.3 Bovenvaart
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9

Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
(met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte)

-

Dit gebied heeft als hoofdfunctie landbouw.

-

De grondgebonden veehouderij is structuurbepalend voor grote delen van dit
gebied. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal
gevrijwaard voor de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

Nieuwvestiging van landbouwbedrijven blijft mogelijk en sluit maximaal aan bij de
bestaande bebouwing.

-

Door glastuinbouw te bundelen rond Kastel en rond de Vliet ten noorden van
Moerzeke kan verdere versnippering van het samenhangend agrarisch gebied
door verspreide bebouwing verder vermeden worden. In deze gebieden krijgt de
glastuinbouw ruime ontwikkelingsmogelijkheden

Gebieden:
Kaart 3
9.1 Landbouwgebied van omgeving Wetteren ten Ede, zuidelijk Laarne en het
noorden van Bastenakkers
9.2 Landbouwgebied tussen Kalken en de Kastermeersen
9.3 Landbouwgebied te Berlare tussen Kalkense Meersen en Overmere-Donk
Kaart 4
9.4 Landbouwgebied te Zele / Berlare tussen Overmere-Donk en Aubroek
9.5 Schriek
9.6 Landbouwgebied van Grembergen en Hamme

10

Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in
het agrarisch landschap

-

Landbouw is hoofdfunctie. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos -, natuur-, en
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals
zoals waardevolle graslanden, moeraszones en bos worden gevrijwaard.
Aanwezige vlakvormige bos -, natuur-, en landschapselementen worden waar
mogelijk kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden
verbindingen gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden.

-

Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd.

Gebieden:
Kaart 3
10.1 Regio Ganzendries (ZO van Heusden)
Kaart 4
10.2 Kleinbroek en Oubroek (Moerzeke)
10.3 Hekkenhoek
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11

Uitbouw van randstedelijke groengebieden en stedelijke natuurelementen

-

Delen van het gebied kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal
nevengeschikge functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw
de hoofdfunctie zijn.

-

De groenpool Gentbrugse meersen / Damvallei wordt uitgebouwd als
natuureducatieve en/of recreatieve groenpool met een meerwaarde voor natuur.

-

De groenpool Gentbrugse meersen / Damvallei kan de druk op ecologisch
kwetsbare bos - en natuurgebieden verlichten, geeft een duurzame invulling aan
de open-ruimte in de periferie van de steden en speelt in op de behoefte voor
meer stedelijk groen. Ze biedt een meerwaarde voor de natuur in de vorm van
uitbreiding of buffering van bestaande natuurgebieden en de realisatie van
onderlinge verbindingen.

-

Het behouden en het herstellen van het riviervalleikarakter, met begraasde natte
en droge zones, en bosuitbreiding zijn de uitgangspunten voor de globale
inrichting van de groenpool Gentbrugse meersen - Damvallei. Waardevolle
landschappelijke en culturele elementen worden geaccentueerd en krijgen een
aangepaste bestemming.

Gebieden:
11.1 Groenpool Gentbrugse meersen – Damvallei (kaart 3)

12

Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden

-

De identiteit van deze gebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door
herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in
onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische
bos - en parkgebieden, geometrische ontginnings - en drevenstructuur, de identiteit
en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken en de gebieden met
een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met
omliggende akkers en graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden
en beekbegeleidende bossen in de valleien en depressies anderzijds, draagt bij tot
de landschappelijke identiteit.

-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrijwaard en in stand gehouden
moeten worden.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

-

Bijkomende glastuinbouw is in deze gebieden niet mogelijk.

Gebieden:
Kaart 3
12.1 Kastelensite Heusden-Gentbrugge
12.2 Kalkense Meersen en Heisbroek
12.3 Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare-Broek
Kaart 4
12.4 Vlassenbroekse polder en polder van Kastel, Mariekerke en Sint-Amands
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13

Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. Delen van deze gebieden
kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Vooral in de periferie van de (grotere) steden bevinden zich tal van
(kasteel)parken. Vaak liggen deze in waardevolle valleigebieden en ze dragen
meestal oud-bos elementen. Ze herbergen vaak nog interessante vegetaties en
levensgemeenschappen. Versterken van de functionele ecologische en
recreatieve link tussen de groenstructuren in het stedelijk gebied en het
buitengebied. Versterken van de ecologische buffer en/of verbindingfunctie van
geïsoleerde parken, vanuit hun specifieke identiteit.

-

Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen in een park-, bos - en/of
agrarische structuur staat voorop. Multifunctioneel bosbeheer is mogelijk en is
gericht op het verhogen van de milieufunctie en de ecologische, economische en
sociaal-recreatieve waarden. Behoud en versterken van hun landschappelijke,
ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarde in functie van een
kwalitatieve, recreatieve en/of toeristische meerwaarde.

Gebieden (niet limitatief):
Kasteel Ter Meren, Kasteel Ter Burcht, Kasteel Te Lande en kapel, Kasteel Walbos,
Reinaertpark, Kasteel Fallon, Kasteel Rattendal, Koningsdale, Kasteel Ochet,
Kasteel van Kervyn, Kasteel Scheenvliet, Kasteel Ganzendries, Kasteel Ter Wallen,
Kasteel Varens, Kasteel de Potter d’Indoye, Kasteel Runenborg, De Blakken,
Oostakkerpark, Giezeveldbos, Kasteelpark van Berlare, Kasteel Blauwhof, Kasteel
Visart de Bocram , Koetshuis De Witte

14

Behouden, verbinden en versterken van historische bosstructuren

-

De hoofdfunctie in deze gebieden is bos. Delen van deze gebieden kunnen
worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De Gratiebossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het
landschappelijke kader.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en houdt rekening met de historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in eerste
instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een ecologische
meerwaarde en houdt rekening met specifieke natuur en landschappelijke
waarden.

-

Een multifunctioneel gebruik en duurzaam beheer van deze bossen is gewenst en
wordt aangemoedigd. Verschillende functies zijn mogelijk voor zover ze de
draagkracht van het gebied niet overschrijden.

Gebieden:
14.1 Gratiebossen (kaart 3)

15

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden

-

Het Vlaams gewest heeft het grootstedelijk gebied Gent afgebakend. Het
afbakenen van het kleinstedelijke gebied Wetteren is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur
regio Schelde-Dender

20/44

Maart 2008

Gewenste Ruimtelijke Structuur

Gebieden:
15.1 Grootstedelijk gebied Gent (kaart 3)

4.3

Deelruimte 3. Land van Lede - Wetteren

Situering
De deelruimte “Land van Lede-Wetteren” omvat het grote gebied gaande van de Scheldevallei te Gavere en
Merelbeke tot aan de Dendervallei. Deze deelruimte wordt doorsneden door de N42 die de deelregio opsplitst in
een oostelijk en een westelijk deel.

Visie
Landbouw is, rekening houdend met de hoge landschappelijke waarde van deze deelruimte, structuurbepalend.
In deze deelruimte komen uiteenlopende bostypes voor, van waardevolle oud-boscomplexen met een
uitgesproken voorjaarsflora tot drogere meer zure bostypes. Deze ecologische boscomplexen, met hoofdfunctie
natuur, en een aantal belangrijke beekvalleien zijn eveneens structuurbepalend. In de beekvalleien, waar het
herstel van moerassen en vochtige tot natte halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden wordt nagestreefd,
vormen natuur en landbouw meestal nevenfuncties.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Lede-Wetteren wordt weergegeven door middel
van twee structuurschetsen voor het westelijk en oostelijk deel .
KAART 5. GEWENSTE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR DEELRUIMTE

3: LAND VAN LEDE - WETTEREN : WESTELIJK DEEL

KAART 6. GEWENSTE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR DEELRUIMTE

3: LAND VAN LEDE - WETTEREN : OOSTELIJK DEEL

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Lede-Wetteren is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruim telijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.

17

Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land – en tuinbouw
met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte

-

De hoofdfunctie is deze gebieden is landbouw.

-

De grondgebonden veehouderij is structuurbepalend voor grote delen van dit
gebied. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal
gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Landbouw kan in deze gebieden autonoom
ontwikkelen.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap. Om de grondgebonden
landbouw te kunnen laten plaatsvinden en het landschappelijk karakter te
behouden, wordt de oppervlakte aan open ruimte maximaal behouden en wordt
verdere bebouwing in het gebied tegengegaan.

-

Het aaneengesloten en open karakter van de kouters wordt behouden door het
aanduiden van bouwvrije agrarische gebieden. Nieuwe agrarische bebouwing sluit
maximaal aan bij de bestaande bebouwing en wordt zo goed mogelijk
landschappelijk ingepast.
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-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

Het gebied heeft sterke mogelijkheden voor plattelandstoerisme.

-

In het landbouwgebied zijn erosiemaatregelen gewenst. De heuvelachtige
zandleembodems in deze gebieden zijn erg erosiegevoelig.

-

Gebieden:
Kaart 5
17.1 Open kouter van Gontrode en heuvelrug Bottelare-Lemberge
17.2 Gebieden rond Proefhoeve en overzijde E40
17.3 Gebied tussen de lijn Moortsele-Landskouter en het Ettingebos (Oosterzele)
17.4 Gebied oostelijk Oosterzele
17.5 Omgeving Zuidwest Oosterzele
17.6 Omgeving ten westen van de kern Moortsele (Oosterzele)
17.7 Open kouters ten oosten van de woonband Vurste-Semmerzake-GavereDikkelvenne
17.8 Open agrarisch gebied tussen Melsen en Schelderode
17.9 Open ruimte tussen Kwenenbos en Schelderode
Kaart 6
17.10Sint-Lievens -Houtem: Gebied ten westen van de N462 (uitgebreid)
17.11Gebied centraal Sint-Lievens -Houtem
17.12Gebied oostelijk Sint-Lievens-Houtem en zuidelijk Lede
17.13Open landbouwgebied ten oosten van de Molenbeek te Wichelen
17.14Landbouwgebied van westelijk Wetteren
17.15Wetteren: ruimere omgeving van het Hospiesbos
17.16Noordelijk Erpe-Mere
17.17Gebied ten noorden van de Letterbeek en ten zuiden van Oordegem
17.18Omgeving Boskant, Kortenbos en Massemem te Wetteren en Lede
17.19Gebied tussen Molenbeek en Bavegemse Beek te Wetteren
17.20Landbouwgebied van Wetteren

18

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor
grondgebonden landbouw, tuinbouw, grasland- en bosontwikkeling

-

Deze gebieden bestaan uit een afwisseling van natuur-, bos -, en
landbouwgebieden. Delen van het bos -, en landbouwgebied komen in aanmerking
om te worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De omgeving rond Schellebelle, Serskamp en Wetteren is een belangrijk gebied
voor boomkwekerij. Dit betekent het behoud van voldoende ruimte voor
sierteeltbedrijven en het creëren van extra stimulansen in functie van
boomkwekerij en sierteelt in die gebieden.

-

Binnen het netwerk van bos -, natuur, en landschapelementen is ruimte voor het
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

-

De afwisseling van landbouw met bos - natuur- en landschapselementen wordt
behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijk herstel van de aanwezige bos - natuur en
landschapselementen.

-

Lokaal en is een kwantitatieve versterking van bos – en natuurwaarden mogelijk.
Hierbij gaat bijzondere aandacht naar behoud en herstel van waardevolle
ecologische en landschappelijke verbindingen en het realiseren van stapstenen.

Gebieden:
Kaart 5
18.1 Landbouwgebied rond Schelderode- Lemberge
18.2 Gebied rond Geerbos
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Kaart 6
18.3 Gebied rond Serskampse beek
18.4 Zone Papegem / Uilenbroek

19

Grotere complexen van ecologisch zeer waardevol historisch bos
uitbreiden en structureel versterken

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur..

-

Ten zuiden en oosten van de Schelde bevinden zich waardevolle oudboscomplexen met vaak een uitgesproken voorjaarsflora of drogere meer zure
bostypes. Er komen uiteenlopende bostypes voor. Bijzondere kansen liggen in het
behoud en het herstel van overgangen naar open vegetaties in een mozaïek van
goed gestructureerde gehelen waarin de diverse gradiënten aanwezig zijn
(hoofdfunctie is natuur). Uitgaande van de bestaande (historische) boskernen is
bosuitbreiding wenselijk. Via bosuitbreiding worden de bestaande kwetsbare
natuurwaarden kwantitatief en kwalitatief versterkt en gebufferd. Ten zuid(oosten)
van Gent worden de ecologische waardevolle bossen versterkt door de uitbouw
van een regionaal bos.

-

De ontwikkeling van een ongeperceleerd (met geleidelijke overgangen tussen bos
en lage, open vegetatie en met ongelijkjarige bossen en bossen met een
gevarieerde soortensamenstelling) gesloten tot halfgesloten landschap is
wenselijk, met een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen,
mantelzoomvegetaties, struwelen en ruigtes. Lokaal wordt in bepaalde gebieden
waar de systeemkenmerken aanwezig zijn aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van natte en droge heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties,
soortenrijke (schraal)graslanden met kleine landschapselementen en open water.

-

Recreatieve voorzieningen mogen de de ecologische draagkracht van de
gebieden niet overschrijden.

-

Het geheel van de Makegemse bossen, Driesbeekvallei en Aalmoesenijebos is
een mogelijke optie voor de situering van het regionaal bos Gent.

Gebieden:
Kaart 5
19.1 Makegemse bossen (Bruinbos, Nerenbos, Harentbeekbos, Makenbos,
Makegembos en Hogenbos)
19.2 Aalmoesenijebos
19.3 Moortelbos
19.4 Ettingebos
19.5 Gootbos
19.6 Hoek Ter Hulst
Kaart 6
19.7 Serskampse bossen

20

Behouden, verbinden en versterken van historische bosstructuren

-

De hoofdfuncties zijn bos en park. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De historische bossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het
landschappelijke kader. Ten zuid(oosten) van Gent wordt een regionaal bos
uitgebouwd.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en houdt rekening met de historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in eerste
instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een ecologische
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meerwaarde en houdt rekening met specifieke natuur en landschappelijke
waarden.
Een multifunctioneel gebruik en duurzaam beheer van deze bossen is gewenst en
wordt aangemoedigd. Verschillende functies zijn mogelijk voor zover ze de
draagkracht van het gebied niet overschrijden (verweving bos met andere
functies).

-

Gebieden:
kaart 5:
20.1 Gentbos
20.2 Boudriesbos
20.3 Blauwkasteelbos
20.4 Bossen ten noorden van Gontrode (Vurtzak, Ter heide)
Kaart 6:
20.5 Heetgoed

21

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met
ruimte voor natuurlijke waterberging

-

Natuur is hier de hoofdfunctie. In gebieden waar waterberging noodzakelijk is, kan
dit een nevenfunctie zijn. Het optreden van de natuurlijke overstromingen wordt
behouden en in de mate van het mogelijke hersteld of uitgebreid.

-

De verschillende beekvalleien zijn stuctuurbepalend voor de natuurlijke structuur
op bovenlokaal niveau.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (overstroming, erosie-sedimentatie,
vorming oeverwal-komgrondstructuur). Ze slingeren zich als continue blauwgroene
linten door het landschap. Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Binnen de randvoorwaarden die gesteld worden voor het
waterbeheer, onder meer omwille van de veiligheid, wordt een ecologisch optimaal
waterpeil nagestreefd.

-

In de valleien staat het herstel van moerassen, vochtige tot natte, halfnatuurlijke
hooilanden en graasweiden, met overgangen naar drogere valleiflanken voorop.
De bostypes van waterrijke gebieden worden maximaal behouden en versterkt. De
aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een natuurlijke
waterhuishouding, het herstel van de beekmorfologie en – dynamiek en het
verhogen van het kombergend vermogen.

-

De landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal een
natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

Gebieden:
Kaart 5
21.1 Vallei van de Melsenbeek
21.2 Vallei van de Molen-, Dries - en Gondebeek
21.3 Vallei van de Hooimeers - en Kwaadbeek (t.h.v. Moortelbos)
21.4 Vallei van de Kleine en Grote Ettingebeek (t.h.v. Ettingebos)
21.5 Vallei van de Molenbeek (Makegembos)
Kaart 6
21.6 Vallei van de Serskampse beek
21.7 Vallei van de Molenbeek of Grote Beek of Steenmeersbeek en Overimpebeek
en Smoorbeek
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22

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen
met ruimte voor natuurlijke waterberging met verweving tussen landbouw
en natuur

-

In deze gebieden is de hoofdfunctie in hoofdzaak landbouw met overdruk
natuurverweving. Beperkte delen kunnen als hoofdfunctie natuur hebben.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (overstroming, erosie-sedimentatie,
vorming oeverwal-komgrondstructuur). Ze slingeren zich als continue blauwgroene
linten door het landschap. Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en
kleine landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in
de vallei.

-

De structuur van de beekvalleien wordt versterkt en geaccentueerd als drager van
belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen rivier, vallei en hogere
overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt versterkt of
hersteld. Deze gebieden creëren samen met de waardevolste natuurkernen een
structureel samenhangend geheel tussen de stedelijke kernen. Kenmerkend is het
kleinschalig karakter van deze valleien met nog een intacte structuur van natuurbos - en landschapselementen (of waar goede mogelijkheden en kansen voor
herstel hiervan zich aandienen).

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige natuur-, landbouw- en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden
minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw, waarbij
deze via stimulerende maatregelen zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor natuurlijke
waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een
belangrijk uitgangspunt.

-

(Gecontroleerde) waterberging kan een nevenfunctie zijn. Het optreden van de
natuurlijke overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke
hersteld of uitgebreid. De ecologische opwaardering van bos of aanplanten met
een belangrijke economische functie is wenselijk. Ecologische barrières worden
zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen.

-

In de valleien en langs de overgangen naar drogere valleiflanken staat het
versterken en herstellen van structuur van natuur- bos - en landschapselementen
voorop. Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzondere potentie
daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld. De
aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een natuurlijke
waterhuishouding (met ondermeer het herstel van de fluxen van het kwel- en
grondwater), het herstel van de beekmorfologie en- dynamiek en het verhogen
van het kombergend vermogen (natuurlijke overstroombaarheid).
Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor afstemming tussen
landbouw- en natuurwaarden.

Gebieden:
Kaart 5
22.1 Vallei van de Dries - en Molenbeek
22.2 Vallei van de Boevers- en Dikvijversbeek
22.3 Vallei van de Hollebeek
22.4 Vallei van de Begijnen- en Molenbeek
Kaart 6
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22.5 Vallei van de Molenbeek te Massemen, Westrem en Bavegem en vallei zijbeek
Halvecentensbeek en verlengde van Molenbeek of Kottem beek
22.6 Vallei van de Wellebeek (Oordegem, Wanzele)
22.7 Vallei van de Vijverbeek
22.8 Vallei van de Zijpbeek

23

Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in
het agrarisch landschap

-

Landbouw is hoofdfunctie. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos -, natuur-, en
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals
zoals waardevolle graslanden, moeraszones en bos worden gevrijwaard.
Aanwezige vlakvormige bos -, natuur-, en landschapselementen worden waar
mogelijk kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden
verbindingen gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden.

-

Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd.

Gebieden:
23.1 Regio tussen Aalmoezenijebos, Hoek ter Hulst en Betsbergebos (kaart 5)
23.2 Regio ten oosten van de Molenbeek te Wichelen (kaart 6)
23.3 Regio ten oosten van Gontrode (kaart 5)
23.4 Regio ten noorden van Vlekkem (kaart 6)

24

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire
elementen (met recreatief medegebruik)

-

Een aantal beken ( Bovenschelde, Koutersbeek, Bijlokebeek, Porrebeek, Wichelse
beek, Spechtmeersbeek en Burmstbeek) hebben een functie als natte
natuurverbinding en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Vaak
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Deze lineaire elementen zijn overgenomen uit het provinciaal ruimtelijk
structuurplan. Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een
provinciale planningstaak.

-

Droge ecologische verbindingen worden gevormd door de (knot)bomenrijen,
bosjes, beken, heischrale gronden in Lemberge, Bottelare, Landskouter, Gavere,
Serskamp en Smetlede. Het verbindingsgebied Lemberge - Bottelare is een
openruimtegebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, …) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

natte ecologische verbinding

droge ecologische
verbinding

Gebieden:
Kaart 5
24.1 Verbindingsgebied Lemberge – Bottelare
24.2 Verbindingsgebied van Lemberge – Landskouter)
24.3 Vallei van de Koutersbeek – Bijlokebeek – Houtenbos
24.4 Zandleemgebied van Gavere
Kaart 6
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24.5 Verbindingsgebied van Serskamp
24.6 Verbindingsgebied Smetlede – Boskant
24.7 Vallei van de Porrebeek – Wichelse beek - Spechtmeersbeek – Burmstbeek

25

Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden

-

De identiteit van deze gebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door
herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in
onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische
bos - en parkgebieden, geometrische ontginnings - en drevenstructuur, de identiteit
en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken en de gebieden met
een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met
omliggende akkers en graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden
en beekbegeleidende bossen in de valleien en depressies anderzijds, draagt bij tot
de landschappelijke identiteit.

-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrijwaard en in stand gehouden
moeten worden.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

-

Bijkomende glastuinbouw is in deze gebieden niet mogelijk

Gebieden:
Kaart 5
25.1 Merelbeekse bossen
25.2 Kasteeldomein Baudries
25.3 Betsbergebos, Gootbos en Ter Hulst
25.4 Ettingebos
Kaart 6
25.5 Vallei Serskampse beek.
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26

Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen

-

Park en bos zijn hier de hoofdfuncties. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Vooral in de periferie van de (grotere) steden bevinden zich tal van
(kasteel)parken. Vaak liggen deze in waardevolle valleigebieden en ze dragen
meestal oud-bos elementen. Ze herbergen vaak nog interessante vegetaties en
levensgemeens chappen. Versterken van de functionele ecologische en
recreatieve link tussen de groenstructuren in het stedelijk gebied en het
buitengebied. Versterken van de ecologische buffer en/of verbindingfunctie van
geïsoleerde parken, vanuit hun specifieke identiteit.

-

Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen in een park-, bos - en/of
agrarische structuur staat voorop. Multifunctioneel bosbeheer is mogelijk en is
gericht op het verhogen van de milieufunctie en de ecologische, economische en
sociaal-recreatieve waarden. Behoud en versterken van hun landschappelijke,
ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarde in functie van een
kwalitatieve, recreatieve en/of toeristische meerwaarde.

Gebieden (niet limitatief):
Kasteel Mileke, Kasteel Stad de Richelle, Kasteel Pijke, Melle proefstation, Kasteel
van Lebbeke, Gentbos en Kasteel te Merelbeke, Kasteel Scribe, Kasteel Borgwal,
Kasteel Baudries, Blauwkasteel Oosterzele, Kasteel Keiberg, Kasteel Verschaffelt,
Kasteel Smissenbroek, Kasteel Zomergem, Kasteel a/h Kluisbos, Abdij van Affligem,
Kasteel Pierre Blanche, Geuzenkas te Wetteren, Hoeve Heetgoed, Kasteel van
Mesen, Kasteel van Lede

27

Uitbouw van groengebieden en natuurelementen in de stadsrand

-

Delen van het gebied kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. (Zachte) recreatie en natuur of landbouw zijn meestal
nevengeschikge functies. In beperkte delen kunnen recreatie, natuur of landbouw
de hoofdfunctie zijn.

-

Rondom de stedelijke gebieden worden randstedelijke groen- en parkgebieden
uitgebouwd als natuureducatieve en/of recreatieve groenpolen met een
meerwaarde voor natuur.

-

Speelbossen of stadsbossen kunnen de druk op ecologisch kwetsbare bos - en
natuurgebieden verlichten, geven een duurzame invulling aan de open-ruimte in
de periferie van de steden en spelen in op de behoefte voor meer stedelijk groen.
Ze bieden een meerwaarde voor de natuur in de vorm van uitbreiding of buffering
van bestaande natuurgebieden en de realisatie van onderlinge verbindingen.

-

Goede recreatieve ontsluiting is lokaal mogelijk en houdt rekening met kwetsbare
vegetaties en soorten.

-

De Warandeduinen is het stuifduingebied aan de westrand van de stad. De
Hospiesbossen en omgeving kunnen, als ondersteuning bij het stuifduinengebied,
een recreatieve functie vervullen. Door uitbreiding van de randstedelijke
groengebieden kan de druk op het stuifduinengebied worden verminderd.

Gebieden (kaart 6):
27.1 Hospies
27.2 De Blakken - Warandeduinen
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4.4

28

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden

-

Het afbakenen van het kleinstedelijk gebied Wetteren is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden
wordt naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Deelruimte 4. Dender

Situering
De deelruimte “Dender” omvat de Dendervallei. In het noorden loopt de deelruimte door tot aan de Scheldevallei.

Visie
De Dendervallei is ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. In de Dendervallei
vormt natuur de hoofdfunctie, en soms nevenfunctie met landbouw. Op de hogere gebieden is landbouw
structuurbepalend. Tussen en in de sterk verstedelijkte gebieden vormen landbouw en stedelijke groengebieden
een cruciale rol in het behouden en versterken van de schaarse open ruimte gebieden. Ten oosten van de
Dender bevinden zich waardevolle oud-boscomplexen met vaak een uitgesproken voorjaarsflora of drogere
meer zure bostypes .

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Dender wordt weergegeven door middel van een
structuurschets voor het volledige deelgebied.
KAART 7. GEWENSTE RUIMTELIJKE

STRUCTUUR DEELRUIMTE

4: DENDER

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Dender is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten.
Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De nummering
van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.

29

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met
ruimte voor natuurlijke waterberging

-

Natuur is hier de hoofdfunctie. In gebieden waar waterberging noodzakelijk is, kan
dit een nevenfunctie zijn. Het optreden van de natuurlijke overstromingen wordt
behouden en in de mate van het mogelijke hersteld of uitgebreid.

-

De vallei van de Dender is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op
bovenlokaal niveau.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (overstroming, erosie-sedimentatie,
vorming oeverwal-komgrondstructuur). Ze slingeren zich als continue blauwgroene
linten door het landschap. Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Binnen de randvoorwaarden die gesteld worden voor het
waterbeheer, onder meer omwille van de veiligheid, wordt een ecologisch optimaal
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waterpeil nagestreefd.
-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen. Een continuüm van
natuurwaarden over de ganse lengte van deze gradiënt wordt ruimtelijke
ontwikkelingsperspectieven geboden.

-

In de valleien komen diverse waardevolle habitats voor met een hoge ecologische
en biologische waarde. In de valleien wordt het aspect bepaald door het
meersenkarakter. Op diverse delen wordt de waarde bepaald door de moeras - en
bostypes. Onder de bostypes bevinden zich diverse ooi- en broekbossen. De
bostypes van deze waterrijke gebieden worden maximaal behouden en versterkt.

-

Verbetering van de ecologische corridorfunctie van waterlopen door ondermeer
het bestrijden van erosie, opheffen van migratiebarrières en vrijwaren van
bebouwing behoren tot de doelstellingen.

-

De landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal een
natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

Gebieden:
29.1 Wellemeersen en Kapellemeersen
29.2 Molenbeekmeersen / Pamelse meersen
29.3 Vallei van de Torens - en Molenbeek (Honegem -Solegem)

30

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen
met ruimte voor natuurlijke waterberging met verweving tussen landbouw
en natuur

-

In deze gebieden is de hoofdfunctie in hoofdzaak landbouw met overdruk
natuurverweving. Beperkte delen kunnen als hoofdfunctie natuur hebben.

-

De vallei van de Dender is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op
bovenlokaal niveau.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (overstroming, erosie-sedimentatie,
vorming oeverwal-komgrondstructuur). Ze slingeren zich als continue blauwgroene
linten door het landschap. Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

De structuur van de Dender en de beekvalleien wordt versterkt en geaccentueerd
als drager van belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen rivier, vallei en
hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. Deze gebieden creëren samen met de waardevolste
natuurkernen een structureel samenhangend geheel tussen Dendermonde en
Aalst. Kenmerkend is het kleinschalig karakter van deze valleien met nog een
intacte structuur van natuur- bos - en landschapselementen (of waar goede
mogelijkheden en kansen voor herstel hiervan zich aandienen).

-

(Gecontroleerde) waterberging kan een nevenfunctie zijn. Het optreden van de
natuurlijke overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke
hersteld of uitgebreid. De ecologische opwaardering van bos of aanplanten met
een belangrijke economische functie is wenselijk. Ecologische barrières worden
zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

In de valleien en langs de overgangen naar drogere valleiflanken staat het
versterken en herstellen van structuur van natuur- bos - en landschapselementen
voorop. Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzondere potentie
daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld. De
aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een natuurlijke
waterhuishouding (met ondermeer het herstel van de fluxen van het kwel- en
grondwater), het herstel van de beekmorfologie en- dynamiek en het verhogen
van het kombergend vermogen (natuurlijke overstroombaarheid).
Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor afstemming tussen
landbouw- en natuurwaarden.

-

Verbetering van de ecologische corridorfunctie van waterlopen door ondermeer
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het bestrijden van erosie, opheffen van barrières en vrijwaren van bebouwing
behoren tot de doelstellingen.
Gebieden:
30.1 Dendervallei tussen Dendermonde en Aalst
30.2 Molenbeek Aalst
30.3 Hannaarden

31

Grotere complexen van ecologisch zeer waardevol historisch bos uitbreiden
en structureel versterken

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Ten oosten van de Dender bevinden zich waardevolle oud-boscomplexen met
vaak een uitgesproken voorjaarsflora of drogere meer zure bostypes. Bijzondere
kansen liggen in het behoud en het herstel van overgangen naar open vegetaties
in een mozaïek van goed gestructureerde gehelen waarin de diverse gradiënten
aanwezig zijn (hoofdfunctie is natuur). Uitgaande van de bestaande (historische)
boskernen is bosuitbreiding wenselijk. Via bosuitbreiding worden de bestaande
kwetsbare natuurwaarden kwantitatief en kwalitatief versterkt en gebufferd.

-

De ontwikkeling van een ongeperceleerd (met geleidelijke overgangen tussen bos
en lage, open vegetatie en met ongelijkjarige bossen en bossen met een
gevarieerde soortensamenstelling) gesloten tot halfgesloten landschap is
wenselijk, met een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen,
mantelzoomvegetaties, struwelen en ruigtes. Lokaal wordt in bepaalde gebieden
waar de systeemkenmerken aanwezig zijn aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van natte en droge heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties,
soortenrijke (schraal)graslanden met kleine landschapselementen en open water.

-

Recreatieve voorzieningen mogen de ecologische draagkracht van de gebieden
niet overschrijden. De ecologische opwaardering van bos met een belangrijke
economische functie is wenselijk.

Gebieden:
31.1 Kluisbos
31.2 Gebied Ten Bos
31.3 Mazits – Nieuwe Molen

32

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire
elementen

-

De Dender heeft een functie als natte natuurverbinding en is van belang voor de
migratie van planten en dieren. De Dender is tevens een belangrijke en
beeldbepalende landschappelijke drager.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie,
natuurfunctie … waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

Gebieden:
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32.1 Dender
32.2 Porrebeek-Wichelse beek-Spechtmeersbeek-Burmstbeek
32.3 Paddenbeek
32.4 Molenbeek (Erembodegem – Kerksken)
32.5 Wildebeek

33

Samenhangende Landbouwgebieden gebieden vrijwaren voor de land- en
tuinbouw, met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte

-

De hoofdfunctie is de landbouw.

-

Deze gebieden vormen een aaneengesloten samenhangend landbouwgebied
waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager van het open
cultuurlandschap wordt erkend. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden
worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het
behoud, herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine
landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt.

-

Het aaneengesloten en open karakter van de kouters wordt behouden door het
aanduiden van bouwvrije agrarische gebieden. Nieuwe agrarische bebouwing sluit
maxim aal aan bij de bestaande bebouwing.

-

Het buitengebied tussen Lede en Aalst wordt gekenmerkt door een aantal veeleer
kleinschalige open ruimten, begrensd door landelijke woonlinten. Deze open
ruimten moeten maximaal worden voorbehouden voor grondgebonden
landbouwactiviteiten.

Gebieden:
33.1 Samenhangend landbouwgebied tussen Oudegem en Lede
33.2 Open kouter in het Westen van Denderleeuw
33.3 Samenhangend landbouwgebied van noordelijk Aalst en zuidelijk Lebbeke

34

Minder samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor land- en
tuinbouw, met een goede landschappelijke inpassing van niet
grondgebonden landbouw

-

De hoofdfunctie is de landbouw.

-

Het agrarische gebied ten zuiden van Moorsel en Baardegem heeft een
gevarieerde verschijningsvorm. De kleinschalige mozaïek van landbouwkavels
wordt afgewisseld met lager gelegen beekvalleien en natuurgebieden. De
grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel structuurbepalend voor grote
delen van de open ruimte kamers in dit gebied. Behoud van de landbouwfunctie in
deze gebieden staat voorop.

-

Het grondgebonden karakter van de land- en tuinbouwactiviteiten wordt
bestendigd. Een maximale vrijwaring van de aanwezige open ruimte staat daarbij
voorop.

-

Omwille van zijn gevarieerde verschijningsvorm heeft dit gebied een bijzondere
landschappelijke waarde. Van de landbouw wordt verwacht dat zij die waarde
ondersteunt. Er wordt gestreefd naar een maximale landschappelijke inpassing
van de agrarische bedrijfsgebouwen.

-

De afwisseling van landbouw en kleine bos - , natuur- en landschaps elementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, ecologische opwaardering
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapelementen.

-

Waardevolle randstedelijke landbouwgebieden rondom Aalst worden behouden
met aandacht voor verbreding van de landbouw, behoud van de landschappelijke
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karakteristieken (open ruimte als contrast met stad) en recreatieve ontsluiting.
-

Het aansnijden van landbouwpercelen wordt zo veel mogelijk tegengegaan.
Rekening houdend met het groot aantal ‘wijkers’ in Aalst en omgeving zijn
ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame landbouw
nodig om het risico op grondinname van landbouwgebied door andere sectoren
tegen te gaan, alsook het risico op versnippering door vertuining. Het
grondgebonden karakter van deze bedrijven impliceert dat hier extra maatregelen
gewenst zijn om het landbouwareaal te behouden en van verdere versnippering te
vrijwaren.

-

De randstedelijke landbouwgebieden (34.2 en 34.3) vormen een belangrijke
verbindende schakel tussen een aantal waardevolle park- en kasteeldomeinen. In
het randstedelijk gebied is glastuinbouw ruimtelijk aanvaardbaar. Voor de
glastuinbouwbedrijven wordt gestreefd naar een kwalitatieve inpassing.

-

Er wordt gestreefd naar het behoud en via stimulerende maatregelen versterken
van kleine bos - en landschapselementen die mee instaan voor het versterken van
de onderlinge relaties tussen de kasteelparken.

Gebieden
34.1 Waver en Krekeldries
34.2 Randstedelijk gebied Hofstade
34.3 Poppenrode

35

Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in
het agrarisch landschap

-

Landbouw is de hoofdfunctie. Delen van het gebied kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos -, natuur-, en
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals
zoals waardevolle graslanden, moeraszones en bos worden gevrijwaard.
Aanwezige vlakvormige bos -, natuur-, en landschapselementen worden waar
mogelijk kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden
verbindingen gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden.

-

Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd.

Gebieden:
35.1 Regio Boskant, Kattenbroek ten Oosten van Aalst
35.2 Landbouwgebied Denderleeuw
35.3 Regio tussen Schoonaarde, Lede en Hofstade

36

Uitbouw van randstedelijke groengebieden en stedelijke natuurelementen

-

Delen van het gebied kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Natuur kan plaatselijk een nevenfunctie of hoofdfunctie
zijn.

-

Rondom de stedelijke gebieden worden randstedelijke groen- en parkgebieden
uitgebouwd als natuureducatieve en/of recreatieve groenpolen met een
meerwaarde voor natuur.

-

Speelbossen of stadsbossen kunnen de druk op ecologisch kwetsbare bos - en
natuurgebieden verlichten, geven een duurzame invulling aan de open-ruimte in
de periferie van de steden en spelen in op de behoefte voor meer stedelijk groen.
Ze bieden een meerwaarde voor de natuur in de vorm van uitbreiding of buffering
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van bestaande natuurgebieden en de realisatie van onderlinge verbindingen.
-

Goede recreatieve ontsluiting is lokaal mogelijk en houdt rekening met kwetsbare
vegetaties en soorten.

-

Voor Osbroek-Gerstjens wordt er één groot aaneengesloten en samenhangend
gemengd randstedelijk groengebied/stedelijk natuurelement gerealiseerd aan de
Dender. Het bestaande openruimtegebied wordt maximaal gevrijwaard en
versterkt. De leegstaande en vervallen fabriekspanden worden omgevormd tot
een groen dagrecreatiegebied. Natuur en recreatie worden op elkaar afgestemd.

-

De ruimtelijk-ecologische verbinding langs de Zomergembeek moet behouden en
versterkt worden.

-

Het herwaarderen van de Oude Dender te Denderleeuw - Liedekerke, gekoppeld
aan groenaanleg en natuurontwikkelingsmaatregelen kunnen de visuele en
belevingswaarde van het gebied aanzienlijk verhogen.

-

De omgeving van de oude Denderarm draagt momenteel reeds belangrijke
natuurwaarden. De overige gebieden (Oud Klooster en omgeving Vondelbeek)
hebben momenteel een geringe natuurwaarde, maar de open ruimte structuur is
er nog aanwezig. Via actieve natuurontwikkeling (aanleggen van ecologische
infrastructuur, bevorderen van extensieve landbouw, aanplanten van bos dat
dienst kan doen als stadsbos) kunnen er op termijn waardevolle gebieden
ontstaan. De restanten van de oude omwalling en de omgeving van de Oude
Dender dragen belangrijke ecologische waarden en worden om die reden
aangeduid als stedelijke natuurelementen.

.Gebieden:
36.1 De Oude Dender – Oud Klooster (Dendermonde)
36.2 Stedelijk natuurelement Osbroek-Gerstjens
36.3 Randstedelijk groengebied Zomergembeek
36.4 Randstedelijk groengebied Oude Dender (Denderleeuw – Liedekerke)
36.5 Bosjes te Hekelgem -Ressebeke

37

Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden

-

De identiteit van deze gebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door
herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in
onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische
bos - en parkgebieden, geometrische ontginnings - en drevenstructuur, de identiteit
en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken en de gebieden met
een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met
omliggende akkers en graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden
en beekbegeleidende bossen in de valleien en depressies anderzijds, draagt bij tot
de landschappelijke identiteit.

-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrijwaard en in stand gehouden
moeten worden.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

-

Bijkomende glastuinbouw is in deze gebieden niet mogelijk.

Gebieden:
37.1 Dendermeersen tussen Mespelare en Wieze
37.2 Honegem -Solegem
37.3 Osbroek
37.4 Wellemeersen

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos – Gewenste Ruimtelijke Structuur
regio Schelde-Dender

34/44

Maart 2008

Gewenste Ruimtelijke Structuur

38

Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen

-

Hier primeer de park- of bosfunctie. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Vooral in de periferie van de (grotere) steden bevinden zich tal van
(kasteel)parken. Vaak liggen deze in waardevolle valleigebieden en ze dragen
meestal oud-bos elementen. Ze herbergen vaak nog interessante vegetaties en
levensgemeenschappen. Versterken van de functionele ecologische en
recreatieve link tussen de groenstructuren in het stedelijk gebied en het
buitengebied. Versterken van de ecologische buffer en/of verbindingfunctie van
geïsoleerde parken, vanuit hun specifieke identiteit.

-

Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen in een park-, bos - en/of
agrarische structuur staat voorop. Multifunctioneel bosbeheer is mogelijk en is
gericht op het verhogen van de milieufunctie en de ecologische, economische en
sociaal-recreatieve waarden. Behoud en versterken van hun landschappelijke,
ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarde in functie van een
kwalitatieve, recreatieve en/of toeristische meerwaarde.

Gebieden (niet limitatief):
Wallen Dendermonde, Wallen aan het begijnhof Dendermonde, Meerdam aan
Bijloke Dendermonde, Scoutsplein te Dendermonde, Kasteel van Wieze, Ten Rozen
kasteel Aalst, Kasteel De Mot, Kasteel Terlinden, Kasteel en park Osbroek, Kasteel
Ten Berge, Kasteel Ronsevaal, Kasteel De Rozen, Kasteel De Vis, Kasteel
Zomergem, Kasteel a/h Kluisbos, Abdij van Affligem, Kasteel Sluis

39

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden

-

Het kleinstedelijk gebied Dendermonde is nog niet afgebakend. Dit is een
provinciale taak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.

-

De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige
ontwikkelingsmogelijkheden behouden.

Gebieden:
39.1 Regionaal stedelijk gebied Aalst

40

Behouden, verbinden en versterken van historische bosstructuren

-

Hoofdfunctie is hier bos. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De historische bossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het
landschappelijke kader.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en houdt rekening met de historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in eerste
instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een ecologische
meerwaarde en houdt rekening met specifieke natuur en landschappelijke
waarden.

-

Een multifunctioneel gebruik en duurzaam beheer van deze bossen is gewenst en
wordt aangemoedigd. Verschillende functies zijn mogelijk voor zover ze de
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draagkracht van het gebied niet overschrijden.

Gebieden:
40.1 Kattenbroek – ’t Hoeksken

4.5

Deelruimte 5. Westelijk Land van Merchtem-Vaartland en Buggenhout

Situering
De deelruimte “Westelijk Land van Merchtem-Vaartland en Buggenhout” omvat het zandig gebied van oostelijk
Lebbeke en Buggenhout en het zandlemig gebied van Oostelijk Aalst, Affligem en Liedekerke.

Visie
Landbouw is in deze deelruimte structuurbepalend. Enkele ecologische belangrijke boscomplexen en
beekvalleien met hoofdfunctie natuur zijn belangrijke voor de natuurlijke structuur. Deze bossen worden
versterkt.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Westelijk Land van Merchtem-Vaartland en Buggenhout
wordt weergegeven door middel van een structuurschets voor het volledige deelgebied.
KAART 8. GEWENSTE RUIMTELIJKE
BUGGENHOUT

STRUCTUUR DEELRUIMTE

5: WESTELIJK LAND VAN MERCHTEM-VAARTLAND EN

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Westelijk Land van Merchtem-Vaartland en Buggenhout is
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de
bijbehorende structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruim telijk concept verwijst naar de nummers
op de structuurschetsen.
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41

Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw,
met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte

-

Landbouw is hier de hoofdfunctie.

-

Deze gebieden vormen een aaneengesloten samenhangend landbouwgebied
waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager van het open
cultuurlandschap wordt erkend. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden
worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Landbouw kan in deze
gebieden autonoom ontwikkelen.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het
behoud, herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine
landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Het aaneengesloten en open karakter wordt behouden door het aanduiden van
bouwvrije agrarische gebieden.

-

Nieuwvestiging van landbouwbedrijven blijft mogelijk en sluit maximaal aan bij de
bestaande bebouwing.

-

Gemeentelijke, provinciale of gewestelijke planningsinitiatieven voor
glastuinbouwconcentratiegebieden van lokaal belang zijn mogelijk.

-

Door glastuinbouw te concentreren aansluitend bij bestaande
glastuinbouwconcentraties, kan verdere versnippering van de open ruimte
voorkomen worden.

Gebieden:
41.1 Groot samenhangend landbouwgebied van Lebbeke
41.2 Samenhangend landbouwgebied van Buggenhout
41.3 Landbouwgebied zuidelijk Affligem

42

Minder samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en
tuinbouw met een goede landschappelijke inpassing van nietgrondgebonden landbouw

-

Landbouw is hier de hoofdfunctie.

-

Het agrarische gebied ten zuiden van Moorsel en Baardegem heeft een
gevarieerde verschijningsvorm. De kleinschalige mozaïek van landbouwkavels
wordt afgewisseld met lager gelegen beekvalleien en natuurgebieden. De
grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel structuurbepalend voor grote
delen van de kleine open-ruimte kamers. Behoud van de landbouwfunctie staat in
deze gebieden voorop.

-

Het grondgebonden karakter van de land- en tuinbouwactiviteiten wordt
bestendigd. Een maximale vrijwaring van de aanwezige open ruimte staat daarbij
voorop.

-

Omwille van zijn gevarieerde verschijningsvorm heeft dit gebied een bijzondere
landschappelijke waarde. Van de landbouw wordt verwacht dat zij die waarde
ondersteunt. Er wordt gestreefd naar een maximale landschappelijke inpassing
van de agrarische bedrijfsgebouwen.

-

De afwisseling van landbouw en kleine bos - , natuur- en landschapselementen
wordt behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud , ecologische opwaardering
en landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapelementen.

Gebieden
42.1 Faluintjes en Kravaalvelden en omgeving abdij Affligem
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43

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met
ruimte voor natuurlijke waterberging

-

Natuur is hier de hoofdfunctie. In gebieden waar waterberging noodzakelijk is, kan
dit een nevenfunctie zijn. Het optreden van de natuurlijke overstromingen wordt
behouden en in de mate van het mogelijke hersteld of uitgebreid.

-

De Bellebeekvallei is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op
bovenlokaal niveau.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van de structuurbepalende processen zoals overstroming, erosie-sedimentatie,
vorming oeverwal-komgrondstructuur, …

-

De landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal een
natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

In de valleien staat het herstel van moerassen, vochtige tot natte, halfnatuurlijke
hooilanden en graasweiden, met overgangen naar drogere valleiflanken voorop.
De aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een natuurlijke
waterhuishouding, het herstel van de beekmorfologie en – dynamiek en het
verhogen van het kombergend vermogen.

-

De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. Binnen de randvoorwaarden die gesteld worden voor het
waterbeheer, onder meer omwille van de veiligheid, wordt een ecologisch optimaal
waterpeil nagestreefd

Gebieden:
43.1 Bellebeekvallei
43.2 Vallei van de Palitse- en Hollebeekvallei

44

Behoud en versterking van gevarieerde (open/halfopen) valleilandschappen
met ruimte voor natuurlijke waterberging met verweving tussen landbouw
en natuur

-

In deze gebieden is de hoofdfunctie in hoofdzaak landbouw met overdruk
natuurverweving. Beperkte delen kunnen als hoofdfuntie natuur hebben.

-

De structuur van de beekvalleien wordt versterkt en geaccentueerd als drager van
belangrijke natuurwaarden. De samenhang tussen rivier, vallei en hogere
overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt versterkt of
hersteld. Deze gebieden creëren samen met de waardevolste natuurkernen een
structureel samenhangend geheel tussen de stedelijke kernen. Kenmerkend is het
kleinschalig karakter van deze valleien met nog een intacte structuur van natuurbos - en landschapselementen (of waar goede mogelijkheden en kansen voor
herstel hiervan zich aandienen).

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (overstroming, erosie-sedimentatie,
vorming oeverwal-komgrondstructuur). Ze slingeren zich als continue blauwgroene
linten door het landschap. Ecologische barrières worden zoveel als mogelijk
opgeheven of hun effecten gemilderd.

-

(Gecontroleerde) waterberging kan een nevenfunctie zijn. Het optreden van de
natuurlijke overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke
hersteld of uitgebreid. De ecologische opwaardering van bos of aanplanten met
een belangrijke economische functie is wenselijk.

-

De overgangen tussen vallei en rivier worden zoveel als mogelijk hersteld. Ook de
overgang tussen vallei en valleirand wordt op diverse plaatsen open gehouden om
de biotopen van deze gradiënten te behouden of te herstellen.

-

In de valleien en langs de overgangen naar drogere valleiflanken staat het
versterken en herstellen van structuur van natuur- bos - en landschapselementen
voorop. Bijzondere aandacht gaat er naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzondere potentie
daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld. De
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aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een natuurlijke
waterhuishouding (met ondermeer het herstel van de fluxen van het kwel- en
grondwater), het herstel van de beekmorfologie en- dynamiek en het verhogen
van het kombergend vermogen (natuurlijke overstroombaarheid).
Beheersovereenkomsten behoren tot de mogelijkheden voor afstemming tussen
landbouw- en natuurwaarden.
Vondelbeek: stroomopwaarts van de grens tussen Lebbeke en Dendermonde zijn
er nog grote delen waterloop aanwezig met waardevolle structuurkenmerken. Het
beheer is vooral gericht op een vertraagde afvoer en vasthouden door behoud en
herstel van de natuurlijke loop en de winterbeddingen, natuurlijke oevers en op het
versterken van de ecologische kwaliteit. De structuur- en habitatkwaliteiten en de
natuurverbindende functie worden geoptimaliseerd. De afstemming met andere
functies van de waterloop wordt geoptimaliseerd. Langs de Vondelbeek op de
grens tussen Lebbeke en Dendermonde komen meer overstromingen voor, de
structuurkwaliteit is er minder waardevol dan het bovenstroomse gedeelte. Met de
aanleg (jaren ’90) van een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden in het
stroomgebied van de Vondelbeek werden de wateroverlastproblemen in de
Vondelbeekvallei aanzienlijk teruggedrongen. Waterberging is bepalend voor de
ordening van de vallei. Andere bestemmingen zijn afgestemd op de
waterbeheersfunctie.

-

Gebieden:
44.1 Vallei van de Vondel- en Brabantse beek
44.2 Vallei van de Molenbeek/Geerbeek
44.3 Vallei van de Okaaibeek (Bellebeek)
44.4 Vallei van de Palitse- en Hollebeekvallei
44.5 Vallei van de Klaverbeek (VHAG nr. 70 )

45

Grotere complexen van ecologisch zeer waardevol historisch bos uitbreiden
en structureel versterken

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur.

-

Er bevinden zich waardevolle oud-boscomplexen met vaak een uitgesproken
voorjaarsflora of drogere meer zure bostypes. Bijzondere kansen liggen in het
behoud en het herstel van overgangen naar open vegetaties in een mozaïek van
goed gestructureerde gehelen waarin de diverse gradiënten aanwezig zijn.
Uitgaande van de bestaande (historische) boskernen is bosuitbreiding wenselijk.
Via bosuitbreiding worden de bestaande kwetsbare natuurwaarden gebufferd
tegen externe invloeden en worden verbindingen gecreëerd tussen geïsoleerde
kernen. De hoofdfunctie is natuur.

-

De ontwikkeling van een ongeperceleerd (met geleidelijke overgangen tussen bos
en lage, open vegetatie en met ongelijkjarige bossen en bossen met een
gevarieerde soortensamenstelling) gesloten tot halfgesloten landschap is
wenselijk, met een grofmazige mozaïek van diverse natuurlijke bostypen,
mantelzoomvegetaties, struwelen en ruigtes. Lokaal wordt in bepaalde gebieden
waar de systeemkenmerken aanwezig zijn aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van natte en droge heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties,
soortenrijke (schraal)graslanden met kleine landschapselementen en open water.

-

Recreatieve voorzieningen mogen de ecologische draagkracht van de gebieden
niet overschrijden. De ecologische opwaardering van bos met een belangrijke
economische functie is wenselijk.

Gebieden:
45.1 Liedekerkebos
45.2 Kravaal- en Herenbos
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46

Behouden, verbinden en versterken van historische bosstructuren

-

Hoofdfunctie is hier bos. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De historische bossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het
landschappelijke kader.

-

Versterking van de bosstructuur vindt plaats door bosuitbreiding en het realiseren
van bosverbindingen via kleine landschapselementen, dreven en/of
stapsteenbossen. Bosuitbreiding sluit zo veel mogelijk aan op bestaande bossen
en houdt rekening met de historische bosstructuren. Bebossing gebeurt in eerste
instantie op landbouwkundig minder interessante gronden, heeft een ecologische
meerwaarde en houdt rekening met specifieke natuur en landschappelijke
waarden.

-

Een multifunctioneel gebruik en duurzaam beheer van deze bossen is gewenst en
wordt aangemoedigd. Verschillende functies zijn mogelijk voor zover ze de
draagkracht van het gebied niet overschrijden.

Gebieden:
46.1 Buggenhoutbos
46.2 Kloosterbos
46.3 Bosjes ten noorden van Baardegem
46.4 Poelstraatbos
46.5 Bossen rond de Klaverbeek en de Keelbeek

47

Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor
grondgebonden landbouw, tuinbouw, grasland- en bosontwikkeling

-

Deze gebieden bestaan uit een afwisseling van natuur-, bos - en
landbouwgebieden. Delen van het bos - en landbouwgebied komen in aanmerking
om te worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

In het gebied ten zuiden van Liedekerke bevinden zich bosjes, struwelen, ruigten
en graslanden.

-

Binnen het netwerk van bos -, natuur, en landschapelementen is ruimte voor het
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

-

De afwisseling van landbouw met bos - natuur- en landschapselementen wordt
behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijk herstel van de aanwezige bos - natuur en
landschapselementen.

-

Lokaal en in eerste instantie op voor landbouw minder interessante gronden is een
kwantitatieve versterking van bos – en natuurwaarden mogelijk. Hierbij gaat
bijzondere aandacht naar behoud en herstel van waardevolle ecologische en
landschappelijke verbindingen en het realiseren van stapstenen.

Gebieden:
47.1 Gebied ten zuiden van Liedekerke

48

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire
elementen (met recreatief medegebruik)

-

Een droge ecologische verbinding wordt gevormd door de valleibosjes en –
graslanden, bomenrijen en houtkanten in het heuvellandschap van het
Pajottenland.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
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-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

Gebieden:
48.1 Zonneke - Opstal

49

Behoud en herstel van gave landschaps- en erfgoedwaarden

-

De identiteit van deze gebieden wordt behouden en waar mogelijk versterkt door
herstel, beheer of aanplant van kleine landschapselementen. Waardevolle, in
onderlinge samenhang te behouden elementen zijn de aaneengesloten historische
bos - en parkgebieden, geometrische ontginnings - en drevenstructuur, de identiteit
en samenhang met de omgeving van de aanwezige parken en de gebieden met
een netwerk van kleine landschapselementen. De afwisseling van bossen met
omliggende akkers en graslanden op de hogere gronden enerzijds, en graslanden
en beekbegeleidende bossen in de valleien en depressies anderzijds, draagt bij tot
de landschappelijke identiteit.

-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrijwaard en in stand gehouden
moeten worden.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

-

Rondom de bosgebieden en in het kouter- en bulkenlandschap vormt behoud en
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw binnen het behoud en de
versterking van het landschapsecologische raamwerk het uitgangspunt.

-

In deze gebieden is bijkomende glastuinbouw niet mogelijk.

Gebieden:
49.1 Buggenhoutbos
49.2 Kluisbos, Faluintjes en abdij van Affligem
49.3 Kravaalbos
49.4 Liedekerkebos
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50

Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen

-

Hier primeert de bos of parkfunctie. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied

-

Vooral in de periferie van de (grotere) steden bevinden zich tal van
(kasteel)parken. Vaak liggen deze in waardevolle valleigebieden en ze dragen
meestal oud-bos elementen. Ze herbergen vaak nog interessante vegetaties en
levensgemeenschappen. Versterken van de functionele ecologische en
recreatieve link tussen de groenstructuren in het stedelijk gebied en het
buitengebied. Versterken van de ecologische buffer en/of verbindingfunctie van
geïsoleerde parken, vanuit hun specifieke identiteit.

-

Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen in een park-, bos - en/of
agrarische structuur staat voorop. Multifunctioneel bosbeheer is mogelijk en is
gericht op het verhogen van de milieufunctie en de ecologische, economische en
sociaal-recreatieve waarden.. Behoud en versterken van hun landschappelijke,
ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarde in functie van een
kwalitatieve, recreatieve en/of toeristische meerwaarde.

Gebieden (niet limitatief):
Kasteel Sluis, Abdij van Affligem, Waterkasteel, Villa Caudron, Kasteel Genthof,
Kasteel Opdorp

51

Vrijwaren en versterken van kleine bos-, natuur- en landschapselementen in
het agrarisch landschap

-

Landbouw is hoofdfunctie. Delen van het gebied kunnen worden gedifferentieerd
als natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van kleinschalige landbouw en kleine bos -, natuur-, en
landschapselementen wordt behouden en structuurbepalende elementen zoals
zoals waardevolle graslanden, moeraszones en bos worden gevrijwaard.
Aanwezige vlakvormige bos -, natuur-, en landschapselementen worden waar
mogelijk kwalitatief versterkt. Via groene stapstenen en corridors worden
verbindingen gelegd tussen de aanwezige natuurwaarden.

-

Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos -, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd.

Gebieden:
51.1 Regio Oude God (Lebbeke)
51.2 Landbouwgebied Affligem
51.3 Kleinschalig landschap van Opstal

52

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire
elementen

-

De Bandsloot heeft een functie als natte natuurverbinding en is van belang voor
de migratie van planten en dieren.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie,
natuurfunctie … waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
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gevrijwaard van verdere bebouwing.
-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

Gebieden:
52.1 Bandsloot (of Steenbeek, Schuurkensbeek en Wiezebeek)

53

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden

-

Het kleinstedelijk gebied Asse is nog niet afgebakend. Dit is een provinciale taak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden wordt
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht.
De landbouw in de stedelijke gebieden moet de nodige ontwikkelingsmogelijkheden
behouden.
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse regering
5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent, bestaande uit
grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling afgebakend
volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de gewenste natuuren bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur (zogenaamde “consensusgebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen een ‘groene’ of een daarmee
vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de Vlaamse regering binnen dit spoor
een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied naar
natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering, een
tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen meer
op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het planningsproces.
Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische structuur
uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams niveau
voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam een ruimtelijke
visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de eigen
terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
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(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv. om
bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zoals
windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met een eigen
planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden aangegeven
worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze
functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden met
deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen einddoel en
worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het stedelijk
gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze hypothese zal
bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de landbouw-, natuur- en
boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de gebieden
die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de uiteindelijke
afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet afgebakende
buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Waasland startte in maart 2007 met een verkenningsronde die bestond uit:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst aan te
geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw, natuur en
bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie-elementen
vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Waasland werden geformuleerd. Dit op basis van een
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) en
betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd voorgesteld aan gemeenten, provincie en belangengroepen
op een informatievergadering in oktober 2007. De actoren konden tot 31 januari 2008 hun advies uitbrengen.
Op basis van de uitgebrachte adviezen op de verkenningsnota is door het projectteam van de Vlaamse overheid in
maart 2008 een programma voor overleg opgemaakt. Dit programma voor overleg bestond uit:
-

een opsomming van alle elementen uit de adviezen die op het niveau van de ruimtelijke visie zijn geformuleerd
en voorwerp van het overleg vormen;

-

en een eerste voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te
herbevestigen conform de werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01).

Het programma voor overleg vormde de concrete agenda voor de bespreking van de ruimtelijke visie zoals
geformuleerd in de verkenningsnota met gemeenten, provincies en belangengroepen via bi- en multilateraal overleg
in de periode april-juni 2008.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
Bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur hoort een programma voor uitvoering waarin de mogelijke
uitvoeringsacties op Vlaams niveau zijn weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

de gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te herbevestigen conform de werkwijze
die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01);
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de gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en bos
op te maken dat de bestemmingen van de bestaande plannen van aanleg zal wijzigen op basis van de opties in
de gewenste ruimtelijke structuur.

De actoren kunnen tot 25 november 2008 hun advies uitbrengen over voorliggend eindvoorstel en
uitvoeringsprogramma.
Op basis van de adviezen op de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma zullen deze
uitvoeringsacties verder geoperationaliseerd worden. De Vlaamse Regering zal kennis nemen van het eindvoorstel en
de uitgebrachte adviezen, een beslissing nemen over de te herbevestigen gebieden en een operationeel
uitvoeringsprogramma goedkeuren waarin de prioriteiten en fasering voor de op te maken gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen vastgelegd worden.

1.4

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland worden geformuleerd. De nota werd
opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van de Vlaamse Overheid dat is samengesteld uit de
Vlaamse administraties die een rol spelen in de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, bos, water
en onroerend erfgoed.
Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen voor de verdere
besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Waasland ligt grotendeels in de provincie Oost-Vlaanderen en deels in de provincie Antwerpen.
De buitengebiedregio wordt in het noorden begrensd door de landsgrens, in het oosten door de Antwerpse Haven en
de Schelde, in het zuiden door de buitengebiedregio Schelde – Dender en in het westen door de Gentse kanaalzone
en het grootstedelijk gebied Gent.
KAART 1: SITUERING W AASLAND
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Antwerpen, Beveren, Destelbergen Gent,
Hamme, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gilis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster
Wachtebeke, Zele, Zwijndrecht en Zelzate.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Waasland.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven voor
de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
2.2.1

Stedelijke gebieden

Gent en Antwerpen zijn geselecteerd als grootstedelijke gebieden en maken deel uit van het stedelijk netwerk de
Vlaamse Ruit. Delen van Destelbergen en Lochristi en Zwijndrecht behoren ook tot de grootstedelijke gebieden. Gent
maakt bovendien deel uit van het grensoverschrijdende stedelijke netwerk Gent – Terneuzen. De rol van dit
grensoverschrijdend stedelijk netwerk ligt vooral in de verdere ontwikkeling van de zeehaven en in de bundeling van
infrastructuur. Sint-Niklaas werd geselecteerd als regionaal stedelijk gebied, een deel van Temse behoort ook tot het
regionaal stedelijk gebied van Sint-Niklaas. Beveren en Temse werden geselecteerd als kleinstedelijk gebied en
Lokeren werd geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied.
2.2.2

Buitengebied

De Zeeschelde en de Durme en hun valleien werden samen met hun sterk vertakt netwerk van beekvalleien
geselecteerd als structuurbepalend voor het buitengebied. Het ruimtelijk beleid dient hier het integraal waterbeheer te
ondersteunen en de relatie tussen rivier/beek en vallei te versterken. De mogelijkheden voor meekoppeling van
natuurontwikkeling met economische functie van de Schelde, de landbouwfunctie en het intergaal waterbeheer dienen
maximaal benut te worden.
Ook de Barbierbeek in het Land van Waas werd geselecteerd als structuurbepalende beekvallei. Beekbegeleidende
bossen en graslanden maken er samen met de structuurrijke waterloop de natuurwaarden van uit.
Het bekken van de Durme is van zeer groot belang voor trek- en overwinterende vogels. De belangrijkste
natuurwaarden zijn in of nabij de beekvalleien gelegen. Ecologische bosuitbreiding moet vooral gerealiseerd worden
aansluitend bij bestaande bossen, als buffer, in functie van natuurontwikkeling en –verbinding of in de nabijheid van
stedelijke gebieden, vooral in bosarme streken.
Versnipperde en soms grotere oppervlakten natuurwaarden komen voor op de dekzandrug Maldegem-Stekene. Het
Heidebos (Wachtebeke - Moerbeke) en het complex van Stropers (Stekene, Sint-Gillis-Waas) in het uiterste
noordoosten van de dekzandrug zijn goed ontwikkeld.
Aan de rand van de dekzandrug, in de Moervaart, nemen natte graslanden en beboste percelen grote oppervlakten
in.
Enigszins aaneengesloten natuurgebieden worden op de centrale dekzandrug in het Land van Waas aangetroffen,
waar vooral de heiderelicten en afgeleiden een belangrijke natuurbehoudswaarde hebben.
Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden. Structuurbepalend in Vlaanderen zijn de Moervaartdepressie,
de Zeeschelde en Durme en hun alluviale gebieden. Interessante bossen en graslanden nemen er grotere
oppervlakten in. Talrijke sloten,afgesneden meanders en oude uitgravingen vormen er zeer goede biotopen voor
rietlanden, verlandingsvegetaties en wilgenstruwelen. Voor trekvogels zijn het belangrijke gebieden. Op enkele
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plaatsen langs de Schelde (en de Durme) staan buitendijkse gebieden onder invloed van het getij. Dit levert
uitzonderlijk dynamische milieu-omstandigheden op met enkele specifieke soorten en levensgemeenschappen. Door
de brak-zoet gradiënt wordt de verscheidenheid aan milieus langs de getijderivier nog vergroot. Ten zuiden van
Antwerpen ligt langs de Schelde de Hobokense Polder, een spontaan geëvolueerd natuurgebied op voormalige
poldergronden en storttereinen. Voor flora en vogels is het een uitzonderlijk gebied.
In het Krekengebied van Oost-Vlaanderen zijn verschillende types kreken aanwezig. Het proces van verzoeting
speelt hierbij een cruciale rol. Waar ze oorspronkelijk zout waren, verzoeten de kreken geleidelijk. Waar de verzoeting
algemeen is doorgezet, zijn de nog brakke kreken van belang voor de verscheidenheid. Daarnaast hebben ook de
dijken enige natuurwaarde.
De Scheldepolders van linker- en rechteroever, de Zeeschelde en de Durme zijn -ondanks de enorme
beïnvloeding door industrialisatie - van zeer groot belang voor trek- broed - en overwinterende vogels. De nabijheid
van de Schelde en de aanwezigheid van open water in de haven van Antwerpen draagt hier ontegensprekelijk toe bij.
In bepaalde poldergebieden is het proces van verzilting aan de gang. Lage depressies, kreken, vaarten en sloten
worden sterk beïnvloed door brak (grond)water, wat tot uiting komt in de soortensamenstelling en in de produktiviteit.
Voor tal van organismen en levensgemeenschappen vormen allerlei grote, open waters een zeer belangrijk
onderdeel van hun leefomgeving. De huidige en de potentiële soortensamenstelling wordt bepaald door
vormaspecten van de waterplas, door de kwaliteit en de dynamiek van het water en door het gebruik dat van de plas
wordt gemaakt.
Bronnen zijn aparte structuurbepalende elementen die een dominante invloed uitoefenen op hun directe omgeving.
Het beïnvloedingsgebied van een individuele bron is redelijk klein, maar doordat bronnen meestal gegroepeerd
voorkomen in een streek, is hun gezamenlijke impact bepalend voor grote gebieden.
De aanwezigheid van kwel veroorzaakt bijzondere standplaatsfactoren waaraan verschillende organismen gebonden
zijn. Door de specifieke samenstelling van het kwelwater zijn kwelafhankelijke ecosystemen.
Ruimtelijk onderscheidt het RSV op Vlaams niveau een agrarische macrostructuur. Onderdelen van deze
macrostructuur vormen het uitgangspunt voor positieve en structuurondersteunende maatregelen vanuit het
ruimtelijke en het sectorale beleid. De oostelijke regio van Gent en de regio van Melsele (Beveren) werden
geselecteerd als regio’s met concentratie en specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic. In functie van sanitaire
randvoorwaarden wordt gestreefd naar tuinbouw onder glas of plastic optimaal te verweven met grondgebonden
landbouw. Anderzijds wordt ten behoeve van gemeenschappelijke watervoorziening en afvalwaterzuivering gestreefd
naar een optimale bundeling.
De regio van Sint-Niklaas, Beveren en Temse wordt gekenmerkt als een regio waar de grondloze varkenshouderij
typerend is. Omwille van de beheersing van de ruimtelijke en de milieu-effecten wordt in deze regio’s geopteerd voor
het behoud van de bestaande concentratie, eerder dan voor de verspreiding ervan. Voor het behoud van de
concentratie pleiten ook economische motieven, zoals daar onder meer zijn de aanwezigheid van een toeleverings en
afzetstructuur en de mogelijkheid voor mestverwerking ter plaatse.
De regio’s met gemengde landbouw nemen het grootste gedeelte van de landbouwoppervlakte in. In deze regio’s met
gemengde landbouw komen zowel grondgebonden als grondloze agrarische bedrijven voor (= veebedrijven met
grasland en graasdieren, veebedrijven met veredelingsdieren, akkerbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven).
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen omschrijft het Waasland, in vergelijking met andere Vlaamse regio’s als een
regio met hoog dynamisch karakter. De dynamiek van de landbouw wordt hierbij bepaald aan de hand van het
aandeel landbouwareaal, de fysieke omstandigheden en de socio-economische karakteristieken van de
landbouwbedrijven. Er dient te worden opgemerkt dat dit vooral een beeld geeft van de belang vand een gebied voor
de meer grondgebonden landbouw. Voor de niet-grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw,
enz…) zijn de parameters landbouwareaal en fysieke omstandigheden minder belangrijk.
Bij de ruimtelijke afweging van functies kunnen de consequenties voor het landschap ruimtelijke randvoorwaarden bij
deze afweging stellen. Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling van de diversiteit en de herkenbaarheid van de
landschappen in Vlaanderen. Bij gave landschappen staat het behoud en de versterking van de structurerende
landschapselementen voorop. Structurerende reliëfcomponenten moeten visueel aanwezig blijven.
2.2.3

Gebieden voor economische activiteiten

Naast de stedelijke gebieden werd ook de gemeente Zele geselecteerd als specifiek economisch knooppunt. Het is
een gemeente die een grote impact heeft op de werkgelegenheid en draagt bij in de evenwichtige spreiding van de
werkgelegenheid en voor de kansen die hieraan verbonden zijn voor de betrokken subregio.
De zeehaven van Antwerpen en de Gentse Zeehaven werden als economische poort geselecteerd. De afbakening
van het zeehavengebied Antwerpen wordt vastgelegd in het Strategisch plan van de Haven van Antwerpen. De
Waaslandhaven, die binnen de regio Waasland valt, vormt het westelijk deel van de haven van Antwerpen.
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Lijninfrastructuur

Tussen de Vlaamse zeehavens Gent en Antwerpen wordt een wegverbinding voorzien en worden in het bijzonder de
spoor- en waterverbindingen verbeterd. Via Schelde en Leie wordt ook een rechtstreekse verbinding op het
structureel verbeterde Noord-Franse waterwegennet uitgebouwd.
Als hoofdwegen op internationaal niveau werd de E17 geselecteerd en vormen samen met de R4, N41, N47, N16 en
de N49/A11 de belangrijkste wegeninfrastructuur. De spoorlijnen Brussel-Dendermonde-Sint-Niklaas en AntwerpenGent-Kortrijk zijn hoofdspoorwegen voor personenvervoer, de spoorlijn Zeebrugge-Gent-Dendermonde-Luxemburg
zijn hoofdspoorwegen voor goederentransport.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarden

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde regio
en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste agrarische
structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door deze
werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en zullen
richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die eruit
voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de buitengebiedregio
Waasland. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee sectorale kaarten. De globale
taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen
door het Agentschap voor Natuur en Bos.
minimum

richtcijfer

maximum

grote eenheden natuur (in ontwikkeling) 3.318ha

4.534 ha

agrarische gebieden

39.871 ha

38.654ha

waarvan maximaal te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving

4.812 ha

overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving
bosuitbreiding

4.471 ha

750 ha
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende ruimtelijke
beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Waasland geformuleerd.

3.1

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw

De land – en tuinbouw is een belangrijke economische sector in de regio Waasland. De land – en tuinbouw is niet
alleen economisch van belang, ze speelt ook een belangrijke rol inzake tewerkstelling in de regio, zeker indien men
alle personen en bedrijven die onrechtstreeks ‘leven’ van de land – en tuinbouw mee in beschouwing neemt
(toelevering, verwerking, diensten). Daarnaast is de land- en tuinbouw sterk bepalend voor het landschap. De land –
en tuinbouw krijgt ook in de toekomst voldoende ontwikkelingskansen en draagt zo bij tot het behoud van de
eigenheid en het plattelandsaspect van de regio.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw gedaan
kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale oppervlakte om
exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in belangrijke mate de
landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal gereserveerd voor
grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, is een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk.
Het vrijwaren van ruimtelijk samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw is prioritair in het
Waasland omdat deze gebieden behoren tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen.
Tussen de stedelijke gebieden van Gent, Lokeren, Temse, Beveren en Sint-Niklaas heeft het vrijwaren van
samenhangende landbouwgebieden ook een rol om het aan elkaar groeien van de bebouwde gebieden te
voorkomen.
De omgeving van Lochristi en het zuiden en oosten van Beveren zijn een regio’s met concentratie en specialisatie op
Vlaams niveau van glastuinbouw. In deze regio wordt gestreefd naar een bundeling om zo versnippering en
verspreide ontwikkeling tegen te gaan. Vanuit het ruimtelijk beleid worden positieve en structuurondersteunende
maatregelen genomen naar glastuinbouw in de omgeving van Lochristi en Beveren. In deze concentratiegebieden is
het mogelijk om bedrijvenzones glastuinbouw af te bakenen. De concentratiegebieden worden voorzien van
faciliterende maatregelen en infrastructuren om de aantrekkingskracht van het gebied op tuinders te vergroten. Vanuit
het ruimtelijk beleid wordt aandacht geschonken worden aan het creëren van voldoende ruimte voor glastuinbouw
door het bundelen van specifieke agrarische bebouwing (serres , waterreservoirs, containervelden,…) rond belangrijk
visueel-ruimtelijke structuren die enigszins voor buffering zorgen.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op termijn
zouden kunnen belemmeren, te weren in het zuiver agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen in
structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft voor
beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur en kunnen
een betekenis hebben als lokaal openruimtegebied, bij voorbeeld in een stedelijk landbouwgebied of in een kern van
het buitengebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te beheersen.
Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter van
cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening gehouden met
uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur wordt de nodige ruimte gelaten voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie van natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als een kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed vooropstaat, moet ondersteund worden door een aangepast en
gebiedsgericht ruimtelijk beleid.
Verbreding in functie van natuurbeheer is voornamelijk wenselijk in delen van de valleien van Zeeschelde en Durme
en van de depressies van Moervaart en het kanaal van Stekene en in sommige depressies en beekvalleien waar
landbouw en natuur nevenfuncties zijn. Hetzelfde geldt in de natuurverbindingsgebieden waar landbouw de
hoofdfunctie blijft.
Verbreding in functie van landschapsbeheer is prioritair in de gave landschappen. Het ruimtelijk beleid stimuleert een
verbreding naar het kleinschalig plattelandstoerisme in de landelijke toeristisch-recreatieve netwerken, zoals bepaald
in de provinciale structuurplannen. Ontwikkelingen voor plattelandstoerisme die de agrarische functie niet schaden en
de leefbaarheid van deze agrarische gebieden ondersteunen, worden mogelijk gemaakt.
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In de regio Waasland gaat bijzondere aandacht naar maatregelen om het land(bouw)gebruik af te stemmen op het
fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijding op de steilste hellingen, door ruimte te voorzien voor
natuurlijke overstromingen in de riviervalleien van Schelde en Durme en in de valleien van de beken, en voor het
behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren (bv. verspreide bosjes , beekvalleitjes,
kasteelparken en –tuinen,… ) in het agrarisch gebied.

3.2

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen binnen een netwerk

Natuurlijke landschapsecologische processen doen zich voor in de ecosystemen van de grote natuur- en
boscomplexen gekoppeld aan het waternetwerk (grote valleien en depressies, krekengebieden, beekvalleien en alle
aanwezige gradiënten en aanverwante ecotopen) en clusters van historische bos- en heidegebieden met waardevolle
Atlantische heidevegetaties, zuurminnende beuken/eikenbossen en in talrijke overgangsgebieden (zoals het
overgangsgebied van de polders naar de zandstreek en van de dekzandrug naar de moervaartdepressie). Deze
ecologische processen worden zoveel mogelijk in stand gehouden en hersteld. Er wordt ruimte geboden voor de
waterlopen en alle natuurlijke, structuurbepalende processen, hierbij wordt de volledige breedte van de valleien benut.
Er wordt gestreefd naar een maximaal herstel van overstromingsgebieden, en langs de getijdenrivieren Schelde en
Durme wordt een continuüm van zones met slikken en schorren met een voldoende breedte hersteld. Deze
doelstellingen geven mee uitvoering aan het flankerend natuurbeleid uit het meest wenselijk alternatief (MWA) in het
kader van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV).
Het krekenstelsel in het poldergebied krijgt ruimte om gebufferd te worden tegen negatieve invloeden uit de omgeving
en om de kreken zelf en hun begeleidende biotopen maximale ontwikkelingskansen te bieden.
Waardevolle bos- en heidegebieden worden maximaal behouden en zoveel als mogelijk ecologisch opgewaardeerd,
uitgebreid en verbonden tot meer samenhangende complexen. Zones met een duidelijk reliëf en uitgesproken
gradiëntsituaties worden aangewend om bestaande natuur- en boselementen ecologisch en structureel te versterken.
Speciale aandacht gaat naar het behoud en herstel van bron- en kwelzones en beekbeïnvloede gebieden en naar het
reliëf van cuesta’s en dekzandruggen met aangrenzende depressies als dragers van bijzondere ecologische waarden
met veel variatie. Laaggelegen vochtige tot natte graslanden worden ecologisch opgewaardeerd met een
gedifferentieerde uitwerking op gebiedsniveau. Deze differentiatie gebeurt onder meer op basis van de huidige
natuurwaarden en natuurpotenties, het huidig grondgebruik en het gevoerde beheer.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
De natuurlijke structuur wordt versterkt door tussen de grote natuurcomplexen ruimte te bieden voor verbindende
elementen zoals: dijken, meanderende beken, oeverzones, natte, mesofiele en/of halfnatuurlijke graslanden, ruigtes,
parken, stadsrandbossen of groenpolen, schermgroen, houtkanten, sloten met rietkragen, bomenrijen, poelen,
stapsteenbosjes, enz. Deze verbindingsfunctie blijft gegarandeerd. In gebieden waar de natuur niet de hoofdfunctie
heeft wordt minimaal een stand-still principe gehanteerd, in andere gebieden wordt het ecologisch netwerk versterkt.
Verblijfsrecreatie mag de ecologische functie van een gebied niet hypotheceren. In gebieden met hoofdfunctie natuur
moet eventueel aanwezige verblijfsrecreatie verdwijnen.

3.3

Behoud en versterking van bestaande structuur van bossen, heide, parken en forten

Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit en het
verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen. Versterken,
ontsnipperen en verbinden van boskernen is sterk aangewezen omdat deze bronpopulaties bevatten voor mogelijke
herkolonisatie. Bufferen is noodzakelijk in de Vlaamse context waar er hoge atmosferische nutriëntendeposities zijn.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden behouden en zoveel mogelijk gebufferd
zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en ontwikkelen.
Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de
bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of biedt een antwoord op een maatschappelijke
vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
Langsheen de dekzandrug Zelzate-Stekene en de stuifzandrug Stekene-Waasmunster-Beveren wordt het netwerk
van bossen met heide versterkt en wordt deze ingebed in een structuurrijk (wastine)landschap. Dit is een mozaïek
van diverse natuurlijke bostypes, struwelen, ruigtes, heide,pioniersvegetaties, stroken landduinen en heischrale
graslanden.
Onder invloed van of nabij de grote rivieren en depressies komen ooi- en broekbossen voor. De ecologische waarde
wordt opgewaardeerd door meer ruimte te bieden aan de waterlopen en door het waterbeheer af te stemmen op de
ecologische doelstellingen van deze zeldzame bostypes.
Vergroten en/of bufferen van helling- of bronbossen op het cuestafront is een prioriteit omdat deze door hun kleine
oppervlakte en sterk lokaal karakter van de bronzones bijzonder kwetsbaar zijn.
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De meest waardevolle of kwetsbare boshabitats dragen bij voorkeur een natuurfunctie. In boszones met een
productiegericht karakter wordt gestreefd naar het verhogen van de ecologische waarde.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit van
een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én houden
rekening met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem. Bovendien biedt bosuitbreiding
een antwoord op een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaalrecreatieve functie en dragen eveneens bij
tot de versterking van de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Deze ecologisch verantwoorde bosuitbreidingen
moet een ontsnippering en betere buffering van de bestaande bossen tegenover het omliggende landgebruik
realiseren en de habitatfunctie van bossen versterken.
De forten van de Antwerpse fortengordels en enkele schansen doen dienst als overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen. Enkele forten herbergen vrij zeldzame soorten (uit bijlage Europese habitatrichtlijn). De inrichting en
beheer van deze forten en schansen wordt aangepast aan de noden van de aanwezige vleermuissoorten. Vele van
deze forten zijn beschermde monumenten en bij eventuele inrichtingen moet rekening gehouden worden met de
ergoedcomponent, opdat de erfgoedwaarden niet in het gedrang zouden komen. De omgeving wordt voorzien van
voldoende waterpartijen, lijnelementen en andere kleine landschapselementen die de gebieden geschikt maken als
foerageergebied en die zorgen voor een verbinding tussen de zomerkolonies en de winterverblijfplaatsen. De forten
maken tevens deel uit van de algemene ecologische infrastructuur in het landschap. Ook kasteelparken maken hier
deel van uit, en daar wordt liefst rekening mee gehouden bij de inrichting en beheer in deze parken.
Enkele voormalige ontginningsgebieden zijn een aanvulling op het ecologisch netwerk. Diverse evolueerden tot
waterplas; deze worden natuurvriendelijk beheerd.

3.4

Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging

Het sterk vertakt netwerk van rivier – en beekvalleien is een belangrijke dragen van de landschappelijke en
ecologische structuur. De riviervalleien van Zeeschelde en Durme en de depressie Moervaart-Zuidlede zijn ruimtelijk
structurerend voor hun omgeving. De Zeeschelde is een belangrijke economische waterweg met een natuurfunctie,
een landschappelijke functie en een toeristische functie. Het natuurlijk karakter is belangrijk voor de recreatieve
belevingswaarde van de waterloop. De Moervaart,is naast belangrijke drager van de landschappelijke en ecologische
structuren, belangrijk als recreatieve as. Het gaat dan voornamelijk over zachte recreatievormen op de oevers, maar
op het water van de Moervaart en Zuidlede wordt ook aan kanovaren gedaan. Deze functies worden ook in de
toekomst toegelaten voor zover ze de ecologische draagkracht niet overschrijden. Er gaat specifieke aandacht naar
de ecologische en landschappelijke waarden van de watersystemen van het krekenstelsel in het poldergebied.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties tussen
de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen garanderen.
Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivieren beekvalleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen. Maatregelen ter realisatie
van deze doelstellingen (hermeandering, spontaan laten verbreden en verondiepen van de zomerbedding,
herwaardering van het winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding, herstel van de natuurlijke oevers, instellen
van een ecologisch optimaal waterpeil,…) worden gebiedsgericht ontwikkeld. Het landbouwgebruik en recreatief
medegebruik in rivier- en beekvalleien respecteert de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten worden geweerd. Op die
manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen van de vallei (met lagere
overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een ecologische meerwaarde
betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt. Er wordt gestreefd naar
natuurlijke overstromingsregimes met overstromingswater van een goede kwaliteit. Het herstellen van het (natuurlijk)
bergend vermogen van de valleien krijgt de voorkeur op de aanleg van kunstmatige wachtbekkens.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuum van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is daarbij
een bijzonder aandachtspunt.
Behoud van industrieel-archeologisch en cultuurhistorisch (o.a. kastelen) patrimonium gebonden aan waterlopen en
valleien is een uitgangspunt. Een verantwoord hergebruik op maat van de waterloop en/of het valleigebied kan
mogelijk zijn indien dit het natuurlijk functioneren van de waterlopen niet in de weg staat. De afweging tot
herbestemming of hergebruik van bepaalde objecten mag niet enkel gebeuren vanuit het oogpunt van de waterlopen,
maar de intrinsieke waarde van het onroerend erfgoed moet afgewogen worden in het gehele project.
Voor de beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater, voor bodembeschermingsgebieden en voor het
bereiken van de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid, wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid
gevoerd.
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Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de versterking van de landschappelijk identiteit van de streek, en van de kwaliteit
van de woonomgeving. Hierdoor worden ook ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt. Behoud en
versterking van de herkenbaarheid van de relictzones, de ankerplaatsen, van de structurerende reliëfelementen,
bakens en waardevolle landschapselementen en van gave historische nederzettingen staan voorop. Op die manier
kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en identiteit van de streek en kunnen ecologische
of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen kunnen als ze de
regionale identiteit van een gebied versterken en landschappelijk goed ingepast worden. Er wordt rekening gehouden
met het traditionele open dan wel gesloten cultuurlandschap, met aandacht voor het onbebouwd karakter en de
opgaande perceelsrandbegroeiing.
De regio Waasland heeft een aantal relictzones en ankerplaatsen met belangrijke erfgoedwaarde
(Moervaartdepressie, Stropersbos, ed.). Een aantal reliëfelementen en terreinovergangen zijn landschappelijk
structuurbepalend.
Rond en in de stedelijke centra en verspreid doorheen de regio, bevinden zich tal van cultuurhistorisch waardevolle
parken. Deze parken zijn belangrijk als groene en open ruimte in de stedelijke gebieden en vormen noodzakelijke
schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze worden behouden als volwaardige entiteiten zodat hun
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven. Bij nieuwe ontwikkelingen in stedelijke
gebieden of kernen van het buitengebied wordt rekening gehouden met de behoefte aan publieke ruimte in de buurt
van woonomgevingen, de landschappelijke en functionele kenmerken van de omgeving en de relatie van deze parken
met water- en natuurnetwerken.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (bolle akkers en weiden, hagen, houtkanten, bomenrijen,
verspreide bosjes,…) zijn van belang als habitat (voor elementen van waardevolle (bos)flora voor autochtone bomen
en struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren,...) én als corridor voor migratie van flora en fauna
tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze structuren te vermijden en herstel
van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief medegebruik van een aantal van deze structuren als trage
wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken wordt mogelijk gemaakt .
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de
integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te realiseren.
Om de identiteit van het landelijk gebied te versterken wordt nieuwe bebouwing ingeschoven en verankerd in het
typische cultuurlandschap (bv.dreven, bosfragmenten…). Inzet van inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk
zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties die enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de
landbouw opleveren en anderzijds de ruimtelijke, landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de
regio verhogen.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de rivierlandschappen van Schelde en Durme (meanders, slikken en schorren,
meersen, ed.), depressies, polderlandschappen, waardevolle bosrelicten (Heidebos, bosrelicten in
Moervaartdepressie, ea.), cultuurhistorisch waardevolle kasteelparken, ed.
Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in situ te bewaren. Bij belangrijke ingrepen wordt het bodemarchief
omgezet in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft.

3.6

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte

De regio Waasland heeft een belangrijke toeristische waarde, vooral gericht op zacht recreatief medegebruik (fietsen,
wandelen,…) gekoppeld aan de toeristisch-recreatieve netwerken en de bos- en groengebieden. Daarnaast wordt het
gebied gekenmerkt door een aantal toeristische knooppunten zoals het domein van Puyenbroek, het recreatieoord De
Ster, … Een uitbreiding en verder uitwerking van een degelijk toeristisch netwerk is gewenst in overeenstemming met
de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Het aanwezige erfgoed vormt hierbij vaak een ideaal aanknopingspunt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren voor
laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk gebied.
Een gedifferentieerd recreatief gebruik en verdere recreatieve ontsluiting is in overeenstemming met de ruimtelijke
draagkracht van het gebied. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of
aansluitend bij de kernen en stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte. Een gedifferentieerd
recreatief medegebruik van waardevolle natuur – en/of landschapscompexen is in overenstemming met de ruimtelijk
draagkracht van deze gebieden.
De regio Waasland is rijk aan cultuurhistorische waardevolle erfgoedelementen. Het gaat hierbij om o.a. het netwerk
van kastelen en parken, forten en het archeologisch erfgoed.
Dit cultureel erfgoed vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud en aan een hedendaagse
ontwikkeling van het cultureel ergoed die de identiteit van de regio kan versterken.
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Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Waasland te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend ruimtelijk
beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Waasland wordt
aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 3 deelruimten.

1.

Vlaamse Vallei

2.

Het Land van Waas

3.

De Scheldepolders van Beveren
en Sint-Gillis-Waas

4.1

Scheldepolders

Land van Waas
Vlaamse Vallei

Deelruimte 1. Vlaamse Vallei

Situering
De deelruimte Vlaamse Vallei omvat een deel van het straatdorpengebied van Lokeren, de Moervaartdepressie, de
dekzandrug Maldegem-Stekene en de Zeeuwsche polders ten noorden van de dekzandrug.
Visie
Een betere samenhang van de structuurbepalende valleigebieden en depressies (Moervaart, Zuidlede, kanaal van
Stekene en aansluitende waterlopen) wordt nagestreefd. De landschapsecologische kwaliteiten worden
geoptimaliseerd. De structuur van de grote dekzandrug Zelzate-Stekene wordt ruimtelijk versterkt. Er wordt gestreefd
naar een samenhangend geheel van bos- en heidecomplexen en tussenliggende mozaïeklandschappen van diverse
natuurlijke bostypes, struwelen, ruigtes, heide,pioniersvegetaties, stroken landduinen, heischrale graslanden met
landbouw.
De landbouw is structuurbepalend in het straatdorpengebied van Lokeren. Voor de natuurlijke structuur is het
vrijwaren en versterken van de kleine bos-, natuur- en landschapselementen belangrijk. In de verstedelijkte gebieden
speelt de landbouw een cruciale rol in het bewaren en versterken van de resterende open ruimte gebieden.
In het noorden van Wachtebeke en Moerbeke is de landbouw ruimtelijk structurerend. Het krekenstelsel krijgt ruimte
om gebufferd te worden tegen negatieve invloeden uit de omgeving en om de kreken, hun oevers, de dijken, de
(laaggelegen) graslanden en kleine landschapselementen maximale ontwikkelingskansen te bieden
Zonevreemde verblijfsrecreatie vormt in deze deelregio een groot knelpunt, hoofdzakelijk op de grote dekzandrug ter
hoogte van het Kloosterbos, Bekaf en het Stropersbos. Rond de kreken vormen de aanwezigheid van talrijke
visputten eveneens een belangrijk knelpunt. Verblijfsrecreatie mag de ecologische functie van een gebied niet
hypotheceren. In gebieden met hoofdfunctie natuur moet eventueel aanwezige verblijfsrecreatie verdwijnen.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vlaamse Vallei wordt weergegeven door middel van een aantal
structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 2: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE VLAAMSE VALLEI
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vlaamse Vallei is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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1.

Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw

-

Landbouw is hier de hoofdfunctie.

-

De grondgebonden veehouderij is structuurbepalend voor grote delen van dit
gebied. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal
gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Grote delen van deze landbouwgebieden
hebben een ruilverkaveling gekend: ruilverkaveling Moerbeke, ruilverkaveling
Eksaarde

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

Een gemengde landbouw met een divers aanbod wordt gestimuleerd. De
verankering en kwalitatieve versterking van de sierteelt in de regio zijn een
prioriteit. Uitbreidingsmogelijkheden dienen zich aan onder meer in de omgeving
van Lochristi, met uitlopers in Lokeren, Wachtebeke, Destelbergen, Laarne.

Gebieden:
1.1
1.2
1.3
1.4

Landbouwgebied tussen Gent en Lokeren
Landbouwgebied tussen Moerbeke en Stekene
Landbouwgebied ten noorden van Wachtebeke, tussen Langelede en Heidebos
Polders van Moerbeke en Wachtebeke

2.

Landbouwgebied met ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw

-

Landbouw is de hoofdfunctie.

-

De landbouwgebieden worden gekenmerkt door een ruimtelijke afwisseling van
grondgebonden landbouw en glastuinbouw. Behoud van de land – en
tuinbouwfunctie staat voorop

-

Door glastuinbouw te bundelen bij stedelijke of al versnipperde structuren of
aansluitend bij bestaande glastuinbouwconcentraties, kan verder versnippering
van het agrarisch gebied door verspreide bebouwing vermeden worden. Binnen
deze gebieden krijgt de glastuinbouw ruime ontwikkelingsmogelijkheden en
kunnen bedrijvenzones en concentratiezones voor glastuinbouw aangeduid
worden waarin door bundeling van activiteiten gezamenlijk gebruik van
voorzieningen mogelijk wordt.

-

Er is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van (al dan niet
geclusterde) glastuinbouwbedrijven. Dit kan bijvoorbeeld door een grote dichtheid
aan landschapselementen te voorzien rond de bedrijven of cluster.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

Gemeentelijk of provinciale planningsinitiatieven voor
glastuinbouwconcentratiegebieden van lokaal of provinciaal belang zijn mogelijk.

Gebieden:
2.1. Glastuinbouwgebied van Lochristi en omgeving
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3.

Vrijwaren en versterken van kleine landschaps-, natuur- en boselementen

-

Dit concept vormt een overdruk op de samenhangende landbouwgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de
opwaardering van de ecologische functie en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en kleine
landschaps-, natuur- en boselementen.

-

In huidige open landbouwgebieden wordt gestreefd naar het behoud van de
landschapsecologische kwaliteiten. De open gebieden zijn van belang voor een
specifieke avifauna, gekoppeld aan open landschappen. De aandacht gaat naar
natuurelementen zoals waardevolle graslanden, poelen, moeraszones en bos.

-

De halfopen landbouwgebieden hebben een grotere dichtheid aan kleine
landschapselementen, bos- en natuurelementen. Er wordt gestreefd naar behoud
en toename van deze elementen. Deze halopen gebieden herbergen ook een
specifieke avifauna. Maatregelen kunnen genomen worden in functie van deze
elementen.

Gebieden:
De gebieden met een hogere dichtheid aan kleine landschapselementen:
3.1. Ten zuiden van de Lede
3.2. Gebied tussen Desteldonk, Mendonk en Zaffelare
3.3. Gebied rond Doorslaer-Eksaarde

4.

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien en
depressies met herstel van het natuurlijk watersysteem

-

De hoofdfunctie is natuur (VEN). Deze gebieden worden uitgebouwd tot de meest
waardevolle natuurkernen.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor structuurbepalende
processen zoals stagneren van water in depressies, kwelinvloeden, enz.
Gradiëntsituaties aan de randen worden ontwikkeld in functie van de specifieke
organismen die hieraan gebonden zijn. De verschillende natuurkernen worden aan
mekaar gerijgd, de ecologische barrières worden waar mogelijk opgeheven, zodat
de vallei en depressie als een aaneengesloten blauwgroen lint door het landschap
slingert.

-

Binnen de randvoorwaarden die gesteld worden voor een veilig waterbeheer,
wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd. Het optreden van natuurlijke
overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke hersteld en
verruimd, aansluitend op de doelstellingen van het integraal waterbeheer.

-

In de valleien staat het herstel van moerassen, vochtige tot natte, halfnatuurlijke
hooilanden en graasweiden, met overgangen naar drogere valleiflanken voorop.
Er wordt voldoende ruimte voorzien voor bosbiotopen (valleibos) en
bosuitbreiding. De aandacht gaat in valleien en depressies naar het herstel van
een goede waterkwaliteit, een meer natuurlijke waterhuishouding, het herstel van
de morfologie en -dynamiek van de waterlopen en het behoud of herstel van het
kombergend vermogen. Op bepaalde plaatsen kan gekozen worden voor een
meer natuurlijk landschap, waarbij door spontane ontwikkeling een
ongeperceleerde landschapsstructuur met geleidelijke overgangen tussen de
genoemde natuurtypes gerealiseerd wordt.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op permanent graslandgebruik kan lokaal
een ondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

Gebieden:
4.1. Zuidelijk deel van de Moervaart-Zuidlede depressie, depressie rond kanaal van Stekene en
de Durmevallei in Daknam
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5.

Depressies en valleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw,
natuur, bos, en natuurlijke waterberging

-

Dit zijn natuurverwevingsgebieden, natuur en landbouw zijn hier nevengeschikte
functies. Het ruimtelijk beleid is gericht op het creëren van een verwevenheid van
de landbouwfunctie, op de ecologische opwaardering en op landschapsherstel.
Het beheer van kleine landschapselementen wordt bevorderd en de landbouw
wordt via stimulerende maatregelen zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige
ecologische waarden.

-

De depressies worden bij voorkeur versterkt en geaccentueerd als drager van de
belangrijkste natuurwaarden. De samenhang tussen de depressies en de hogere
overgangen enerzijds en de deelgebieden binnen een depressie (bvb. tussen
deze gebieden en de gebieden onder concept 4) anderzijds wordt versterkt of
hersteld. Deze gebieden vormen samen met de nabijgelegen natuurkernen een
structureel samenhangend geheel. Kenmerkend is het kleinschalig karakter van
deze depressies met een nog intacte structuur van natuur-, bos- en
landschapselementen.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (overstroming, stagneren van water, ...).
Ecologische barrières en versnipperende elementen worden zoveel mogelijk
opgeheven of hun effecten worden gemilderd.

-

De aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een ecologisch
optimale waterhuishouding (met onder meer het herstel van ondergrondse fluxen
van het kwel- en grondwater), het herstel van morfologie, en -dynamiek van de
waterlopen en het behoud of herstel van het kombergend vermogen. Het waterpeil
wordt afgestemd op de ecologische doelstellingen in de depressies en valleien,
rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit de andere nevengeschikte
functies. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in relatie tot hun
systeemkenmerken. De aanwezigheid van natuurlijke gradiënten biedt bijzondere
kansen voor levensgemeenschappen, deze biotopen worden dan ook behouden
of hersteld. De ecologische opwaardering van bos of aanplanten met een
belangrijke economische functie in depressies is wenselijk.

-

Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzondere potentie
daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld.

-

In het domein Puienbroek is de recreatiefunctie bepalend. Er is ruimte voor
natuurelementen. De aanwezige natuurwaarden worden natuurvriendelijk beheerd en er is
aandacht voor een landschappelijke inpasbaarheid van de recreatieve infrastructuur.
Maatregelen zijn mogelijk om het terrein desgewenst hydrologisch te isoleren van de rest
van de Moervaartdepressie bij een aanpassing van het waterpeil i.f.v. de ecologische
doelstellingen in de Moervaartdepressie.

Gebieden:
5.1. Noordelijk en noordwestelijk deel van de Moervaart – en Zuidlededepressie
5.2. Hamer(hei)kant in Stekene
5.3. Depressies rond kanaal van Hulst en Prekershei in Stekene

6.

Meer ruimte voor water langs waterlopen, verhogen natuurlijke
structuurkenmerken en versterken van de verbindende ecologische functie

-

Het ruimtelijk beleid is gericht .op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, ...) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

In de landschappelijke verschraalde gebieden rond waterlopen kunnen initiatieven
voor landschapszorg en -herstel genomen worden om groene corridors met grote
dichtheid van landschapselementen te creëren.

-

Een grotere structuurvariëteit in de waterlopen nastreven door de natuurlijke
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processen mogelijk te maken, en het waterbergend vermogen te optimaliseren
waarbij een grotere ecologische en landschappelijke waarde gecreëerd wordt door
beekbegeleidende begroeiingen.
Gebieden:

--------------------

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Lede
Westlede
Langelede
Joanna van Parijsbeek
Zwartebeek

7.

Grotere complexen van ecologisch zeer waardevol bos uitbreiden en
structureel versterken

-

De hoofdfunctie is natuur. Deze gebieden worden uitgebouwd tot de meest
waardevolle natuurkernen en behoren tot het VEN

-

Uitgaande van de bestaande boskernen is bosuitbreiding wenselijk. Via
bosuitbreiding worden de bestaande kwetsbare natuurwaarden gebufferd tegen
externe invloeden en worden verbindingen gecreeërd tussen bestaande meer
geïsoleerde boskernen. Bijzondere kansen liggen in behoud en herstel van
overgangen naar open vegetaties (bv. heidebos-moervaartdepressie) in een
mozaïek van goed gestructureerde gehelen waarin de diverse gradiënten
aanwezig zijn.

-

De ontwikkeling van een ongeperceleerd, gelsoten tot halfgesloten landschap is
wenselijk, met geleidelijke overgangen tussen bos en lage, open vegetatie en met
ongelijkjarige bossen en bossen met een gevarieerde soortensamenstelling. Er
worden perspectieven geboden voor ontwikkeling tot een grofmazige mozaïek van
diverse natuurlijke bostypen, mantel-zoomvegetaties, struwelen en ruigtes. In
bepaalde deelgebieden kan ook het behoud en herstel van het cultuurlandschap
nagestreefd worden. In gebieden waar de systeemkenmerken aanwezig zijn,
wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van natte en droge
heidevegetaties, schrale pioniersvegetaties, soortenrijke schraalgraslanden met
kleine landschapselementen en open water.

-

Recreatieve voorzieningen en recreatief medegebruik overschrijden de
ecologische draagkracht niet. Verblijfsrecreatie is er niet wenselijk

Gebieden:
7.1. Heidebos
7.2. Bekafcomplex
7.3. Stropersbos
7.4. Heirnisse en Fondatie

8.

Behouden, versterken en verbinden van bosstructuren en stadsrandbossen

-

Dit zijn natuurverwevingsgebieden, natuur, bos en landbouw zijn hier
nevengeschikte functies

-

De bossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het landschappelijk
kader. Versterking kan door bosuitbreiding en het realiseren van bosverbindingen
met kleine landschapselementen en stapsteenbosjes. Bosuitbreiding sluit zoveel
mogelijk aan op bestaanden bossen en houdt rekening met de historische
bosstructuren. Het heeft een ecologische meerwaarde en houdt rekeing met
specifieke natuur- en landschappelijke waarden.

-

Een multifunctioneel gebruik en een duurzaam beheer van deze bossen is
gewenst en wordt aangemoedigd. Andere zachte functies zijn mogelijk voor zover
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ze de ecologische draagkracht niet overschrijden.
-

Er worden ontsnipperingsmaatregelen getroffen op de intensief gebruikte gronden
die tussen de grotere boscomlexen op de dekzandrug liggen, om bosverbindingen
mogelijk te maken. Er wordt ruimte voorzien voor stapsteenbossen, beboste
corridors, brede houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen.

Gebieden:
8.1. Wullebos en omgeving (Zandberg, Grote Huike)
8.2. Kloosterbos en Sidmarbos
8.3. De omgeving van Bekaf
8.4. Prekershei
8.5. Bosdorp en Vijfbunders
8.6. Omgeving Heidebos ten noorden van N49

9.

Behoud en versterking en buffering van een samenhangend netwerk van
kreken, dijken, verlandingsvegetaties, rietvelden en laaggelegen en/of zilte
graslanden

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur (VEN).

-

Het netwerk van waardevolle kreken, dijkvegetaties en laaggelegen en/of zilte
graslanden wordt maximaal en in onderlinge samenhang gevrijwaard en waar
mogelijk versterkt en/of gebufferd tegen negatieve invloeden (o.m. bemesting).
Het waterpeil wordt afgestemd op de ecologische doelstellingen, rekening
houdend met het landbouwgebruik in de polders. Er wordt ruimte geboden voor
meer natuurlijke oevers langsheen de kreken (minder steil) die voldoende breed
zijn om negatieve invloeden te bufferen en om organismen gebonden aan het
krekenmilieu toe te laten stabiele populaties te ontwikkelen. Hierbij wordt wel
opgelet dat er geen erfgoedwaarden van de kreekoevers geschonden worden.

-

Clusters van waardevolle kreek- en graslandgebieden worden onderling versterkt
tot meer samenhangende complexen. Er wordt een netwerk van waterlopen en
dijken en (relicten van) kreken gevormd. Er wordt een meer natuurlijk peilbeheer
gevoerd met schommelingen tussen winter en zomer.

-

De recreatieve druk op kreken en omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt en
bebouwing (bvb. vissershutten) zijn er niet wenselijk.

Gebieden:
9.1. Sint-Elooiskreek
9.2. Pereboomsgat

10. Stimuleren van extensiever grondgebruik rond kreken en in
(weide)vogelcomplexen en / of realisatie van een structuurrijker landschap
-

In deze gebieden is er een ruimtelijke verweving van de functies natuur en
landbouw. De zones rond de natuurelementen worden gedifferentieerd naar
natuurverwevingsgebied, natuur en landbouw zijn hier nevengeschikte functies.

-

Er wordt gestreefd naar een structuurrijker landschap: kleine
landschapselementen, opgaande beplantingen, graslandvegetaties gekoppeld aan
kreken, dijken, waterlopen, bermen en laaggelegen graslanden. Rondom
waardevolle kreken en graslanden wordt een extensiever grondgebruik
gestimuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanwezige
landbouwgebruik. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het bufferen en
onderling verbinden van waardevolle complexen en het vrijwaren van belangrijke
vogelgebieden.

-

De landschapsidentiteit en openheid van de polders blijft steeds behouden. Zo
worden bijvoorbeeld geen opgaande beplantingen aangebracht op open percelen,
maar enkel op bestaande lijnelementen (zoals dijken).

Gebieden:
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10.1. Poldercomplex Grote Kreek
10.2. Polder Sint-Elooiskreek
10.3. Polder Pereboomsgat
10.4. Overslagpolder
10.5. Riedepolder met Zoute Vaart

11. Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor
grondgebonden landbouw, natuur – en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaieklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
of een natuurverwevingsfunctie hebben.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur, en landschapselementen is er ruimte voor
het behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

-

De afwisseling van landbouw met bos- natuur- en landschapselementen wordt
behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijk herstel van de aanwezige bos- natuur en
landschapselementen.

-

Tussen de natuur-en boscomplexen wordt gestreefd naar een betere ecologische
verbinding. Er wordt daar ruimte voorzien voor stapsteenbossen, beboste
corridors, brede houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het creeëren van een verwevenheid van de
landbouwfunctie met de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel
van de kleine landschapselementen met ruimte voor bosuitbreiding. Het beheer
van deze kleine elementen wordt bevorderd en de landbouw wordt via
stimulerende maatregelen zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

Gebieden:
11.1. Mozaieklandschap omgeving Bekaf
11.2. Mozaïeklandschap tussen Kloosterbos en Heidebos
11.3. Mozaïeklandschap tussen Heidebos en Wullebos
11.4. Mozaïeklandschap rond het Karnemelkbos (Zelzate)

12. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen als waterlopen en
grachtenstelsels, hoeves, schuren, bomenrijen, houtkanten, knotbomenrijen,
poelen, rietlanden, bruggen, sluizen, kerken, kapellen, kastelen,…worden
maximaal behouden, beheerd en hersteld. Ook cultuurhistorisch erfgoed zoals
forten worden gevrijwaard, vb Fort Francipani te Moerbeke…

-

Indien landbouw wordt voorzien, blijft binnen de gave landschappelijke gebieden
grondgebonden landbouw het uitgangspunt.

-

Complexen van historisch permanent grondgebruik behouden en – waar mogelijk
– herstellen teneinde de landschappelijke herkenbaarheid te vergroten, wat kan
gepaard gaan met een ecologische opwaardering van de omgeving. Vb.:
uitbreiding van graslandcomplexen door herstel van gescheurde percelen, akker
en graslanden met respect voor dreven,…

-

Kanalen en bermen vormen vaak markante landschapsstructuren. Een aangepast
beheer afhankelijk van de natuur- en/of cultuurwaarden is nodig. Gave
landschappen die grenzen aan kanalen dienen gevrijwaard te worden van verdere
aantasting en bebouwing. Deze gebieden kunnen een aanknopingspunt vormen
voor initiatieven in het kader van landschapszorg en –herstel.

-

De onderlinge samenhang en connectiviteit tussen de gave landschappen wordt
versterkt door onderhoud en beheer van de aanwezige KLE’s in een kader van
grondgebonden landbouw. Bosuitbreiding kan tevens een maatregel zijn om dit te
bekomen maar dient afgewogen te worden tav. de kwaliteiten en de waarden van
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de omgeving.
-

Gave linken tussen dorpskernen en een gaaf landschap worden behouden door
de ontwikkeling van harde bestemmingen tegen te gaan (vb. Daknam).

-

Zones voor weekendverblijven die gelegen zijn in of aan landschappelijk gave
kernen, worden in het geheel geïntegreerd, met zowel een landschappelijke
inkleding als een ontlasting van de milieudruk op de omgeving. Een andere optie
kan een uitdoofbeleid zijn (vb. in de belangrijkste natuurkernen zoals
Stropersbos).

Gebieden:
12.1. Grote kreek en Pereboomsgat
12.2. Stropersbos
12.3. Heidebos
12.4. St.-Elooiskreek
12.5. Daknamse Meersen
12.6. Molsbroek
12.7. Kasteeldomein van Beervelde
12.8. Moervaartdepressie
12.9. Wullebos

13 Vrijwaren en versterken van landschapsbepalende lijnvormige
erfgoedelementen / relicten
-

Het behoud van deze resterende relicten is primordiaal. Dit door de betreffende
delen minstens een '
niet-harde'bestemming te geven die de verder aftakeling van
de objecten verhindert. Vaak herbergen de relicten nog een grote botanische
waarde en hebben vaak een recreatieve meerwaarde voor het gebied.

Gebieden
13.1 Tracé spoorlijn Sint-Niklaas
13.2 Spoorwegberm Moerbeke-Lokeren
13.3 Parmavaart

14. Vrijwaren en versterken van parken en kasteeldomeinen
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is bos of park. Parken ondervinden vaak een
sterke recreatieve druk. Eventueel recreatief medegebruik of herbestemming van
deze domeinen naar nieuwe functies wordt afgewogen ten opzichte van de
draagkracht van het domein en de omgeving.

-

Vooral in de periferie van de (grotere) steden bevinden zich tal van
(kasteel)parken. Vaak liggen deze in waardevolle valleigebieden, dragen meestal
oud-bos elementen en herbergen vaak nog interessante vegetaties en
levensgemeenschappen. Versterken van de functionele ecologische en
recreatieve link tussen de groenstructuren in het stedelijk gebied en het
buitengebied is wenselijk. Ook is er nood aan het versterken van de ecologische
buffer en/of verbindingfunctie van geïsoleerde parken, vanuit hun specifieke
identiteit.

-

Kasteeldomeinen en parken zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk.

-

Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen in een park-, bos- en/of
agrarische structuur staat voorop. Multifunctioneel bosbeheer is mogelijk en is
gericht op het verhogen van de ecologische waarden. Behoud en versterken van
hun landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarde in
functie van een kwalitatieve, recreatieve en/of toeristische meerwaarde.

-

Parkstructuren die buiten het eigenlijke of huidige park aanwezig zijn (dreven,
bossen, zichten,…) worden behouden en eventueel versterkt/hersteld, waarbij de
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visuele herkenbaarheid en dominantie van het kasteeldomein tav. de omgeving
duidelijk bewaard dient te blijven.
Gebieden (niet limitatief):
14.1 Puyenbroek (Wachtebeke)
14.2 Kasteelpark Hooghof (Lochristi)
14.3 Kasteel Wulfsdonk (Moerbeke)
14.4 Kasteel Roselaar (Lochristi)
14.5 Speurdonkstraat (Lochristi)
14.6 Oud Fort Francipani
14.7 Kasteel van Geeteruyen
14.8 Rusthuis ‘Ter durme’ Moervaartveer (Lokeren)
14.9 Lijsdonkhof (Lokeren)
14.10 Kasteelpark/Stadsdomein Verloren bos
14.11 Fort Waldome (Stekene)
14.12 Kasteelpark in de Vossenstraat (Destelbergen)

15. Vrijwaren en versterken van markante terreinovergangen
-

De markante terreinovergang tussen de Moervaartdepressie en de dekzandrug
blijft visueel herkenbaar door vrijwaren van bebouwing en door behoud van de
landschapsstructuren, die aan de basis liggen van de terreinovergang.

-

De markante terreinovergang wordt open gehouden. Op verschillende plaatsen
worden de overgangen zichtbaar gehouden door behoud van het verschil in
bodemgebruik .

16. Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Waardevolle open ruimteverbindingen, die essentieel zijn voor de
aaneengeslotenheid van de randstedelijke open ruimte en een functie hebben als
verbinding tussen de grote aaneengesloten buitengebieden, worden maximaal
gevrijwaard van bebouwing en vertuining.

-

Voor deze open ruimteverbindingen vormt het behoud van het grondgebonden
landbouwgebruik een belangrijke voorwaarde voor het open houden van het
landschap. Hierdoor kan tevens een bijdrage worden geleverd aan het behoud
van waardevolle landschapsecologische relaties tussen de grote boscomplexen.

-

Uitbreiding van lintbebouwing dient gestopt te worden. Waar er nog open ruimte
verbindingen zijn tussen twee dorpskernen dienen deze behouden en versterkt te
worden.

-

Clusters van grote en kleine bedrijven dienen zoveel mogelijk geconcentreerd en
gebundeld te worden. Er dient landschappelijke integratie bekomen te worden
door bufferzones te voorzien.

Gebieden:
Gebieden op de dekzandrug
Openruimteverbinding langs de N70
Tussen Moervaartdepressie en dekzandrug
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17. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en economische poorten
-

De afbakening van het grootstedelijk gebied van Gent werd door de Vlaamse
Regering goedgekeurd op 16 december 2005.

-

De afbakening van het Zeehavengebied Gent werd definitief vastgesteld door de
Vlaamse Regering op 15 juli 2005.

-

Binnen of parallel met de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
naar ruimte voor randstedelijk groen worden gezocht.

-

De grote invloed van de Gentse Kanaalzone kan verminderd worden door de
aangrenzende gebieden beter af te schermen en de gebieden beter af te bakenen.

Gebieden:
17.1. Gentse Kanaalzone
17.2. Grootstedelijk gebied Gent
17.3. Kleinstedelijk gebied Lokeren

4.2

Deelruimte 2. Land van Waas

Situering
De deelruimte Land van Waas omvat het gebied van de Durme – en Scheldevallei in het zuiden tot aan de expresweg
in het noorden. De deelregio ligt op het grondgebied van de gemeenten Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, SintNiklaas, Waasmunster, Temse, Kruibeke, Zwijndrecht, Lokeren, Zele, Hamme en Bornem.
Visie
Landbouw is structuurbepalend voor het Land van Waas. De kleine bos-, natuur- en landschapselementen binnen de
landbouwgebieden worden gevrijwaard en versterkt. De eigenheid van het Wase landschap (vb. bolle akkers en bolle
weilanden) wordt bewaard en versterkt.
Tussen en in de sterk verstedelijkte gebieden spelen de landbouw, natuur en recreatief groen een cruciale rol in het
bewaren en versterken van de resterende open ruimte gebieden.
Er wordt gestreefd naar meer landschapsecologische samenhang: de vallei van de getijderivieren, de dekzandrug
Stekene-Waasmunster-Beveren, de opduikende Wase cuesta, de cuestafront en de belangrijkste beken van de
cuestatop naar de randen van de cuesta. In deze gebieden wordt gestreefd naar behoud en versterking van de
natuurwaarden.
Verblijfsrecreatie mag de ecologische functie van een gebied niet hypotheceren. In gebieden met hoofdfunctie natuur
moet eventueel aanwezige verblijfsrecreatie verdwijnen.

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land Van Waas wordt weergegeven door middel van een aantal
structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 3: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE LAND VAN W AAS
Ruimtelijke Concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land Van Waas is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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18 Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
-

Landbouw is hier de hoofdfunctie.

-

De grondgebonden veehouderij is structuurbepalend voor grote delen van dit
gebied. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal
gevrijwaard voor de beroepslandbouw. In deze landbouwgebieden vormt een
sterke grondgebonden landbouwstructuur een garantie voor het open houden van
het landschap. Grote delen van deze regio hebben een ruilverkaveling gekend:
ruilverkaveling Sint-Gillis-Waas.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

Een gemengde landbouw met een divers aanbod wordt gestimuleerd in
overeenstemming met de agrarische mogelijkheden. Daarbij wordt de ontwikkeling
van specifieke sectoren ruimtelijk ondersteund: glasgroenteteelt in Stekene,
Beveren en Zwijndrecht en de veredeling in de oostelijke helft van de zandstreek
tussen Gent en Antwerpen en de fruitteelt in Sint-Gillis-Waas en omstreken.

-

In de oostelijke helft van de regio Waasland is de varkenshouderij
structuurbepalend. Deze sector kan ruimtelijk ondersteund worden door het
voorzien van locaties voor middelgrote of grootschalige mestverwerking. .

-

De aanwezige karakteristieke bolle akkers en bolle weilanden worden behouden
of waar mogelijk hersteld.

Gebieden:

18.1 Het landbouwgebied van Sint-Gillis-Waas en noordelijk Beveren
18.2 Het landbouwgebied tussen Lokeren en Sint-Niklaas
18.3 Het landbouwgebied tussen Sint-Niklaas en de Schelde
18.4 Het landbouwgebied Sint-Anna
18.5 Het landbouwgebied ten oosten van Stekene

19 Landbouwgebied met ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw
-

Landbouw is de hoofdfunctie.

-

De landbouwgebieden worden gekenmerkt door een ruimtelijke afwisseling van
grondgebonden landbouw en glastuinbouw. Behoud van de land – en
tuinbouwfunctie staat voorop

-

Door glastuinbouw te bundelen bij stedelijke of al versnipperde structuren of
aansluitend bij bestaande glastuinbouwconcentraties, kan verder versnippering
van het agrarisch gebied door verspreide bebouwing vermeden worden. Binnen
deze gebieden krijgt de glastuinbouw ruime ontwikkelingsmogelijkheden en
kunnen bedrijvenzones en concentratiezones voor glastuinbouw aangeduid
worden waarin door bundeling van activiteiten en gezamenlijk gebruik van
voorzieningen mogelijk wordt.

-

Er is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van (al dan niet
geclusterde) glastuinbouwbedrijven. Dit kan bijvoorbeeld door een grote dichtheid
aan landschapselementen te voorzien rond de bedrijven of cluster.

-

Gemeentelijk of provinciale planningsinitiatieven voor
glastuinbouwconcentratiegebieden van lokaal of provinciaal belang zijn mogelijk

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt

-

Het uitgangspunt voor het glastuinbouwgebied te Melsele is de mogelijkheid van
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het koppelen van restwarmte afkomstig van de havenindustrie.
Gebieden:

19.1 Glastuinbouwgebied van Melsele

20. Vrijwaren en versterken van kleine landschaps-, natuur- en boselementen
-

Dit concept vormt een overdruk op de samenhangende landbouwgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de landbouwfunctie en op de
opwaardering van de ecologische functie, en vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, en het landschapsecologisch herstel van soortenrijke graslanden en
kleine landschaps-, natuur- en boselementen.

-

In huidige open landbouwgebieden wordt gestreefd naar het behoud van de
landschapsecologische kwaliteiten. De open gebieden zijn van belang voor een
specifieke avifauna, gekoppeld aan open landschappen. De aandacht gaat naar
natuurelementen zoals waardevolle graslanden, poelen, beken, sloten,
moeraszones en bos en avifaunistische waarden.

-

De halfopen landbouwgebieden hebben een grotere dichtheid aan kleine
landschapselementen, bos- en natuurelementen. Ze vervullen ook een rol voor de
avifauna. Er wordt gestreefd naar behoud en toename van deze elementen.

Gebieden:
De gebieden met een hogere dichtheid aan kleine landschapselementen:
20.1. Tussen de Durme-Moervaart en de stuifzandrug Stekene-Waasmunster
20.2. Bolle akkergebied Temse-Kruibeke
20.3. Zone rond fort van Kruibeke en fort van Zwijndrecht

21. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in Durme- en
Scheldevallei met herstel van het natuurlijk watersysteem en het dynamisch
milieu met slikken en schorren
-

De hoofdfunctie is natuur (VEN). Deze gebieden worden uitgebouwd tot de
waardevolste natuurkernen. De gebieden die in aanmerking komen als
natuurkerngebied volgens het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerd
sigmaplan maken hier ook deel van uit. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de
beslissingen van de Vlaamse Regering, betreffende het geactualiseerd
Sigmaplan. Delen van deze gebieden kunnen een (neven)functie waterberging
hebben..

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor structuurbepalende
processen zoals het voorkomen van getijden, erosie- en sedimentatieprocessen in
slikken en schorren, kwelinvloeden in binnendijkse gebieden, enz.
Gradiëntsituaties aan de randen en langs rivierduinen of donken worden
ontwikkeld in functie van de specifieke organismen die hieraan gebonden zijn. De
verschillende natuurkernen worden aan mekaar gerijgd, de ecologische barrières
worden waar mogelijk opgeheven, zodat de vallei als een aaneengesloten
blauwgroen lint door het landschap slingert.

-

De slikken en schorren hebben op de meeste plaatsen een sterk gereduceerde
bandbreedte. Door ontpolderen en rivierverbredingen krijgen deze terug een
voldoende bandbreedte zodat de levensgemeenschappen van deze milieus op
een duurzame manier worden in stand gehouden.

-

Binnen de randvoorwaarden die gesteld worden voor een veilig waterbeheer,
wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd. Het optreden van natuurlijke
overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke hersteld en
verruimd, aansluitend op de doelstellingen van het integraal waterbeheer.

-

In de valleien staat het herstel van moerassen, vochtige tot natte, halfnatuurlijke
hooilanden en graasweiden, met overgangen naar drogere valleiflanken voorop.
De aandacht gaat naar het herstel van een goede waterkwaliteit, een natuurlijke
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waterhuishouding, het herstel van dynamiek en het verhogen van het kombergend
vermogen. Op bepaalde plaatsen kan gekozen worden voor een natuurlijk
landschap, waarbij door spontane ontwikkeling een ongeperceleerde mozaïek van
de genoemde natuurtypes gerealiseerd wordt.
-

De grondgebonden landbouw, gericht op permanent graslandgebruik kan lokaal
een ondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het vervallen fort van Steendorp op de cuesta van het Waasland is een
belangrijke overwinteringplaats voor vleermuizen. De omgeving van de
nabijgelegen Schelde, bossen, tal van waterpartijen en een hoge vochtigheid in
het fort zijn belangrijk. Deze relatie met diens omgeving en de gunstige
milieucondities worden in functie van de vleermuizenpopulatie versterkt.

-

Op het cuestafront vinden we sporen terug van de ontginning van Boomse klei.
Door spontane ontwikkeling na de ontginning ontstonden de Vuurkouter en het
Gelaagpark. Na de grootschalige ontginning van de Roomkouter en gebruik als
stortplaats, wordt hier een natuurontwikkelingsproject gestart. De aanwezigheid
van waterpartijen en kleine bosjes ingebed in een structuurrijke mozaïek en de
ontwikkeling van waardevolle watergebonden vegetatie wordt versterkt.

Gebieden:
21.1. Valleien van Schelde en Durme
21.2. Fort van Steendorp, Roomkouter, Vuurkouter en Gelaagpark

22. Rivier en beekvalleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw,
natuur, bos, en natuurlijke waterberging
-

Dit zijn natuurverwevingsgebieden, natuur, landbouw en/of waterberging zijn hier
nevengeschikte functies. Recreatief medegebruik is mogelijk.

-

De gebieden die in aanmerking komen als verwevingsgebied volgens het meest
wenselijk alternatief van het geactualiseerde sigmaplan maken hier ook deel van
uit. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van 22 juli 2005 van de
Vlaamse Regering, betreffende het geactualiseerde Sigmaplan. Specifiek voor het
GOG Kruibeke, Basel, Rupelmonde betreft de verwerving een verweving tussen
water en natuur, zoals vastgelegd in het gewestelijk RUP van 12 februari 2004.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het creeëren van een verwevenheid van de
landbouwfunctie met de ecologische opwaardering en het landschappelijke
herstel. Het beheer van kleine landschapselementen wordt bevorderd en de
landbouw wordt via stimulerende maatregelen zoveel mogelijk afgestemd op de
aanwezige waarden.

-

De samenhang tussen de deelgebieden van de vallei wordt versterkt of hersteld.
Deze gebieden vormen samen met de nabijgelegen natuurkernen een structureel
samenhangend geheel. In sommige binnendijkse gebieden wordt het
kenmerkende kleinschalige structuur van natuur-, bos- en landschapselementen
behouden of versterkt.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor het natuurlijk functioneren
van hun structuurbepalende processen (getijden met vorming van slikken en
schorren, overstromingen, kwel, ..). De valleien slingeren als aaneengesloten
groenblauwe linten door het landschap. Ecologische barrières en versnipperende
elementen worden zoveel als mogelijk opgeheven of hun effecten worden
gemilderd.

-

Het optreden van de natuurlijke overstromingen wordt behouden en zo mogelijk
hersteld. Na afweging kan in diverse deelgebieden overwogen worden om
overstromingsdynamiek terug mogelijk te maken. De aandacht gaat naar het
herstel van een goede waterkwaliteit, een meer natuurlijk waterhuishouding (o.a.
rekening houdend met fluxen van het kwel- en grondwater), het herstel van de
morfologie, en -dynamiek van de waterloop en het behoud of herstel van het
kombergend vermogen. Het waterpeil wordt afgestemd op de ecologische
doelstellingen in de valleien, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit de
andere nevengeschikte functies. De valleien worden ecologisch opgewaardeerd in
relatie tot hun systeemkenmerken. De aanwezigheid van natuurlijke gradiënten
biedt bijzondere kansen voor levensgemeenschappen, deze biotopen worden dan
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ook behouden of hersteld. De ecologische opwaardering van bos of aanplanten
met een belangrijke economische functie in de valleien is wenselijk
-

Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkeling van vochtige tot natte,
halfnatuurlijke hooilanden en graasweiden. Op plaatsen met bijzondere potentie
daartoe worden lokaal moerassen of broekbossen hersteld of ontwikkeld.

Gebieden:
22.1. Gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (Sigma)
22.2. Durmemeersen in Waasmunster
22.3. Builaars (Lokeren)
22.4. Tielrode broek (Temse) (Sigma)
22.5. Hof ten Rijen en Potpolder IV (Waasmunster) (Sigma)
22.6. Barbierbeek

23. Meer ruimte voor water langs waterlopen, verhogen natuurlijke
structuurkenmerken en versterken van de verbindende ecologische functie
-

Het ruimtelijk beleid is gericht .op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, ...) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

De aangeduide beken zijn allen op de Wase cuesta ontspringende beken die
belangrijk zijn als landschappelijke dragers en die zorgen voor de herkenbaarheid
en leesbaarheid van het landschap. De herkenbaarheid van deze beken wordt
behouden en zo veel mogelijk hersteld. Er wordt meer ruimte aan water gegeven
door de beken ruimte te geven om spontaan en vrij te meanderen. Op de locaties
waar de beken ook een valleistructuur vertonen, worden deze behouden en zoveel
mogelijk hersteld. Er is ook bijzondere aandacht voor het realiseren van een
goede waterkwaliteit door ruimtevoor buffers te voorzien.

-

Voor de verschraalde landschappelijke gebieden rond waterlopen kunnen
initiatieven voor landschapszorg en -herstel genomen worden om groene corridors
met grote dichtheid van landschapselementen te creëren.

-

Er wordt een grotere structuurvariëteit in de waterlopen nagestreefd door de
natuurlijke processen mogelijk te maken, en het waterbergend vermogen te
optimaliseren waarbij een grotere ecologische en landschappelijke waarde
gecreëerd wordt door beekbegeleidende begroeiingen.

Gebieden:
23.1. Belselebeek (Sinaai, Belsele)
23.2. Grote- en Zwarte beek (Sint-Pauwels, Sint-Niklaas)
23.3. Scheibeek en Zwaluwbeek (Burcht, Melsele, Kruibeke)
23.4. Hollebeek (Temse)
23.5. Vrouwenhofbeek (Temse)
23.6. Vrasenebeek (Vrasene)
23.7. Watergang van de Hoge Landen (Sint-Gillis-Waas, Vrasene)
23.8. Molenbeek (Sint-Niklaas – Kanaal van Stekene)
23.9 Barbierbeek

24. Behouden, versterken en verbinden van bosstructuren en stadsrandbossen
-

Dit zijn natuurverwevingsgebieden, natuur en bos zijn hier nevengeschikte
functies

-

De bossen worden maximaal behouden en versterkt binnen het landschappelijk
kader. Versterking kan door bosuitbreiding en het realiseren van bosverbindingen
met kleine landschapselementen en stapsteenbosjes. Bosuitbreiding sluit zoveel
mogelijk aan op bestaanden bossen en houdt rekening met de historische
bosstructuren. Het heeft een ecologische meerwaarde en houdt rekeing met
specifieke natuur- en landschappelijke waarden.
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-

Een multifunctioneel gebruik en een duurzaam beheer van deze bossen is
gewenst en wordt aangemoedigd. Andere zachte functies zijn mogelijk voor zover
ze de ecologische draagkracht niet overschrijden.

-

Er worden ontsnipperingsmaatregelen getroffen op de gronden die tussen de
grotere boscomlexen op de stuifzandrug liggen, om bosverbindingen mogelijk te
maken. Er wordt ruimte voorzien voor stapsteenbossen, beboste corridors, brede
houtkanten en andere houtige lijnvormige landschapselementen.

-

Landbouw is in vele van deze gebieden van belang en dient behouden te worden.
Landbouw kan ruimtelijk verweven met stapsteenbosjes voorkomen.

Gebieden:
24.1. Bronbossen Sombeke en Elversele
24.2. Loopveld-Oud Vliegveld-Ketelwijk (Waasmunster, Belsele)
24.3. Puivelde (Belsele)
24.4. Puitvoet (Sint-Niklaas)
24.5. Hanewee & Leebeek- en Gaverwijk (Sinaai, Waasmunster)
24.6. Ster, Westakkers (Sint-Niklaas, Haasdonk)
24.7. Steengelaag (Stekene)
24.8. Habroek (Kemzeke)
24.9. Bagonie (Sint-Pauwels)
24.10. Muizenberg-Kuil (Waasmunster)
24.11. Clementwijk (Sint-Niklaas)
24.12. Hof ter Saksen (Beveren)

25. Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor
grondgebonden landbouw, grasland – en bosontwikkeling
-

Delen van dit mozaieklandschap kunnen een hoofdfunctie landbouw, natuur, bos
of natuurverweving hebben.

-

Binnen het netwerk van bos-, natuur, en landschapselementen is er ruimte voor
het behoud en de ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

-

De afwisseling van landbouw met bos- natuur- en landschapselementen wordt
behouden. Er wordt gestreefd naar het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijk herstel van de aanwezige bos- natuur en
landschapselementen.

-

Tussen grote boscomplexen worden de natuur-en boselementen vooral
aangewend om te komen tot een betere ecologische verbinding. Er wordt daar
ruimte voorzien voor stapsteenbossen, beboste corridors, brede houtkanten en
andere houtige kleine landschapselementen.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het creeëren van een verwevenheid van de
landbouwfunctie met de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel
van de kleine landschapselementen met ruimte voor bosuitbreiding. Het beheer
van deze kleine elementen wordt bevorderd en de landbouw wordt via
stimulerende maatregelen zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

Gebieden:
25.1. Oud Vliegveld - patotterij - Steengelaag (Waasmunster, Belsele)
25.2. Roomakker (Tielrode)
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26. Behoud en ontwikkeling van open waters met een ecologische en/of
recreatieve functie
-

Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken en hun directe omgeving
bieden een potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden
natuur- en landschapswaarden, alsook een potentieel voor de verweving van
natuurlijke, recreatieve en/of waterbeheer- en waterwinningsfuncties. Behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden is vooral gericht op het creëren van rustige zones
voor (overwinterende) watervogels en behoud en herstel van meer natuurlijke
oevers.

Gebieden:
26.1. Het Waesmeer
26.2. Den Esch

27 Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Gave landschappelijke gebieden geconcentreerd rond of grenzend aan een
waterloop, behouden door zorg voor landschapselementen en door
grondgebonden landbouwvoering, eventueel in samenhang met een grotere
structuurvariëteit en een groter waterbergend vermogen.

-

Gave landschappelijke gebieden die grenzen aan de kanalen, dienen gevrijwaard
te worden van verdere aantasting of bebouwing; deze gebieden kunnen het
aanknopingspunt vormen voor initiatieven in het kader van landschapszorg en herstel om aldus de landschappelijke kwaliteiten van de gehele kanaalomgeving
op te waarderen.

-

Binnen de gave landschappelijke gebieden blijft grondgebonden landbouw het
uitgangspunt, wat de context uitmaakt voor de ruimere landschappelijke
omgeving; niet-grondgebonden landbouw dient geweerd te worden.

-

Complexen van historisch permanent grondgebruik behouden en - waar mogelijk herstellen teneinde de landschappelijke herkenbaarheid te vergroten, wat kan
gepaard gaan met een ecologische opwaardering van de omgeving.

-

In het bolleakkergebied staat behoud van de bolle akker percelering voorop.

-

Behoud en versterken van het (hoofd)netwerk van perceelsrandbegroeiing.

-

Onderhoud van bestaande houtige cultuurhistorische elementen als dreven,
bomenrijen, houtkanten en solitaire bomen om hun netwerk in stand te houden in
functie van ecologische corridors, én om de herkenbaarheid, gaafheid en
samenhang van het landschap te verhogen; herstel waar dit mogelijk en
opportuun is.

-

Historische landelijke nederzettingen: het kleinschalige karakter en de historische
structuur van deze kernen (straatdorpen, dorpen rond plein/dries,…) bewaren en
behouden door deze structuren en kenmerken ook stedenbouwkundig en
planologisch in rekening te brengen.

-

Waar er gave linken zijn tussen de dorpskern en een gaaf landschap, deze
behouden door ontwikkeling van harde bestemmingen tegen te gaan

Gebieden:

27.1 Barbierbeekvallei en Bolakkergebied
27.2 Polder van Kruibeke, Bazel, Rupelmonde
27.3 Schorren van Durme, de Bunt en monding van de Durme en de Schelde
27.4 Oude Durmearm en Sombeke
27.5 Cuesta van het Waasland te Waasmunster
27.6 Dries van Sinaai
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28 Kasteelparken en forten: aangepast beheer en verwevenheid/samenhang
met omgeving versterken
-

Aangepast beheer en onderhoud van de parken en forten uitgaande van de
verschillende waarden, met een voorkeur voor toepassing van harmonisch
parkbeheer.

-

De samenhang en verweving met de omgeving versterken.

-

Parkstructuren die in de buiten het eigenlijke of huidige park aanwezig zijn
(dreven, bossen, toegangswegen, zichten, ontginningsstructuur, …) behouden en
eventueel versterken/herstellen, waarbij de visuele herkenbaarheid en dominantie
van het kasteeldomein of fort zelf t.a.v. de omgeving duidelijk bewaard dient te
blijven.

-

Door behoud en zorg voor cultuurhistorische elementen, gelinkt aan
landschappelijke structuren, de gave omgeving van de parken bestendigen.
Hiertoe kan eveneens bouwkundig erfgoed behoren als kapellen, aanhorige
hoevegebouwtjes,…

-

Aangepast grondgebruik in de omgeving met aandacht voor grondgebonden
landbouw, om contextwaarde te optimaliseren.

-

Clusters van parken behouden en door landschapszorg en -behoud in de
tussenliggende gebieden, de clustervorming versterken.

-

De forten en schansen zijn belangrijk als overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen, dikwijls soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan op
internationaal niveau. Het beheer kan meestal beter afgestemd worden om deze
rol te versterken (hoog vochtgehalte, toegankelijkheid voor de vleermuizen
verbeteren, structuurrijke wanden en nissen). In de omgeving van de forten en de
schansen wordt de landschapsecologische kwaliteit verbeterd om ze geschikt te
maken als foerageergebied voor de vleermuizen. Waterelementen en opgaande
groenlijnen (en andere kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten)
zijn hierbij de belangrijkste waarden

-

IJskelders (van kastelen) kunnen ingericht worden als broedkolonie- of
overwinteringsplaats voor vleermuizen, Het beheer kan afgestemd worden om dit
mogelijk te maken (hoog vochtgehalte, toegankelijkheid voor de vleermuizen
verbeteren, structuurrijke wanden en nissen). In de omgeving van de forten wordt
de landschapsecologische kwaliteit verbeterd om ze geschikt te maken als
foerageergebied voor de vleermuizen. Waterelementen en opgaande groenlijnen
(en andere kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten) zijn hierbij de
belangrijkste waarden. Er is aandacht voor aangepast grondgebruik in de
omgeving om migratie en foerageermogelijkheden voor vleermuizen te verbeteren.
Ijskelders hebben ook een grote cultuurhistorische waarde. Bij verbouwing of
aanpassing moet rekening gehouden worden met de erfgoedcomponent en
bouwfysische waarde.

Gebieden (niet limitatief):
28.1 Kasteel Cortewalle (Beveren)
28.2 Hof ter Saksen
28.3 Hof ter Welle (Beveren)
28.4 Fort van Zwijndrecht
28.5 Fort van Kruibeke
28.6 Fort van Haasdonk
28.7 Recreatiecentrum De Ster (thv. Vossekotstraat St.-Niklaas)
28.8 Kasteel van Wissekerke (Kruibeke)
28.9 Fort van Steendorp
28.10 Park thv. Puitvoetstraat en Belseledorp (Belsele)
28.11 Rozenbergabdij (Waasmunster)
28.12 Kasteel Blauwendaal (Waasmunster)
28.13 Kasteel Les Gobelets (Waasmunster)
28.14 Kasteel Ortege (Waasmunster)
28.15 Kasteel Parin in de Vossestraat
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28.16 Kasteel Sombeke
28.17 Kasteelpark Broeders van Liefde (Kruibeke)
28.18 Villa Casa de Luz
28.19 Park ter hoogte van de Veldstraat te Temse
Kasteel Roos (Waasmunster)
Gemeentepark (Beveren)

29 Vrijwaren en versterken van markante terreinovergangen
-

De markante terreinovergang moet visueel herkenbaar gehouden worden door
vrijwaren van bebouwing en door landschapsstructuren, die aan de basis liggen
van de terreinovergang.

Gebieden
29.1 Overgang polders-zandstreek
29.2 Cuestafront

30 Behoud van de open ruimtes tussen verstedelijkte omgeving
-

De uitbreiding van lintbebouwing dient gestopt te worden. Waar er nog open
ruimte verbindingen zijn tussen twee dorpskernen dienen deze behouden en
versterkt te worden.

Gebieden

-

Zones tussen dorpen op cuestafront

31 Vrijwaren en versterken van landschapsbepalende lijnvormige
erfgoedelementen / relicten
-

Verschillende (lijn)relicten van militaire verdedigingskunstwerken zijn aanwezig in
het landschap. De resten van de vnl. aarden constructies zijn nog steeds in het
landschap aanwezig. Het behoud van de resterende relicten is primordiaal. Dit
door de betreffende delen minstens een '
niet-harde'bestemming te geven die de
verder aftakeling van de objecten verhindert. Sommige landbouwactiviteiten die
nivellering en/of vervaging van de relicten zou teweegbrengen door vb. intensieve
akkerteelt, dienen op deze locaties geweerd te worden.

-

De herkenbare ruimtelijke samenhang tussen de fortengordels dient behouden te
worden.

-

Het is wenselijk de defensieve dijk (linie) ten noorden van Zwijndrecht te vrijwaren
binnen het havengebied.

Gebieden
31.1 Bunkerlinie Hoofdweerstandstelling
31.2 Defensieve dijk Zwijndrecht
31.3 Tracé spoorlijn St.-Niklaas

32. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en economische poorten
-

De processen van de afbakening van de kleinstedelijke gebieden Lokeren, SintNiklaas, Temse en Beveren zijn lopende. De provincie heeft hier de coördinerende
rol.

-

In mei 2005 was de studie naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het
stedelijk gebied Antwerpen klaar. Deze studie had tot doel te komen tot een
afbakeningslijn en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke
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ontwikkelingen. Op basis van deze studie maakt de Vlaamse Overheid nu een
gewestelijk RUP op.
Gebieden:

4.3

32.1.

Kleinstedelijk gebied Lokeren

32.2.
32.3.
32.4.
32.5.

Kleinstedelijk gebied Sint-Niklaas
Kleinstedelijk gebied Temse
Kleinstedelijk gebied Beveren
Grootstedelijk gebied Antwerpen

Deelruimte 3. De Scheldepolders

Situering
De deelruimte Scheldepolders omvat de polders van Sint-Gillis-Waas en Beveren. De deelregio wordt begrensd door
de grens met Nederland, de Schelde, de expresweg (N49) en het Stropersbos.
Visie
In de deelruimte Scheldepolder zijn heel wat planningsprocessen lopende (Strategisch Plan van de Haven van
Antwerpen, afbakening stedelijk gebied Antwerpen). In het afbakeningsproces worden geen uitspraken gedaan over
deze gebieden aangezien er nog geen definitieve beslissingen genomen werden in deze processen. Het RUP
Oosterweelverbinden en het Sigmaplan zijn ook lopende planningsprocessen, maar deze zijn wel al beslist. De
genomen beslissingen werden in dit proces overgenomen.
De resterende poldergebieden worden hoofdzakelijk erkend en gevrijwaard voor de land – en tuinbouw.
De waarden gekoppeld aan het schelde-estuarium worden zoveel mogelijk behouden, versterkt en hersteld. Er wordt
gestreefd naar een aaneengesloten netwerk van ecologische infrastructuur, aansluitend op het ecologisch netwerk
van de Waaslandhaven.
Landschappelijk erfgoed (dijken, wielen, kreken, …) dient gevrijwaard te blijven.
Waar het polderlandschap beter bewaard gebleven is, vormen de kreken de basis voor het ecologisch netwerk. De
grootste aandacht voor natuurbehoud en –ontwikkeling gaat daar dus naar de kreken zelf, maar de ecolgische
infrastructuur wordt aangevuld met omliggende elementen zoals wielen, grachten, dijken, poelen, overgebleven
reliëfrijke graslanden, enz. In en rond de Waaslandhaven en het grootstedelijk gebied van Antwerpen liggen ook
natuurwaarden in aangelegde plassen, opspuitingen of ecologisch waardevolle restgebieden. De natuurwaarden
eigen aan deze ‘nieuwe landschappen’ of landschapsrelicten worden maximaal ontwikkeld, al dan niet in combinatie
met een nevenfunctie (recreatie).
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Scheldepolders wordt weergegeven door middel van een aantal
structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 4: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE SCHELDEPOLDERS
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Scheldepolders is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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33 Samenhangende landbouwgebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
-

In deze gebieden is landbouw de hoofdfunctie

-

De grondgebonden veehouderij en akkerbouw zijn structuurbepalend voor grote
delen van dit gebied. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden
maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

-

Een gemengde landbouw met een divers aanbod wordt gestimuleerd in
overeenstemming met de agrarische mogelijkheden. Daarbij wordt de ontwikkeling
van specifieke sectoren ruimtelijk ondersteund: de fruitteelt in Sint-Gillis-Waas en
omstreken.

-

Het behoud van de open- ruimte kamers tussen de dijken als voornamelijk
akkerlandcomplexen, is noodzakelijk om het gecompartimenteerde agrarische
landschap te houden. Bebossing maar ook uitbreiding van de serreteelt is hier
vanuit die optiek niet wenselijk..

Gebieden:

33.1 Het landbouwgebied tussen Kieldrecht, de Klinge en de Expresweg

34 Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in de Scheldevallei
met herstel van het natuurlijk watersysteem
-

De hoofdfunctie is natuur (VEN). Deze gebieden worden uitgebouwd tot de meest
waardevolle natuurkernen. De gebieden die in aanmerking komen als
natuurkerngebied volgens het meest wenselijk alternatief van het geactualiseerd
sigmaplan maken hier ook deel van uit. Dit planningsproces wordt maximaal
afgestemd op de beslissingen van de Vlaamse Regering betreffende het
geactualiseerde Sigmaplan.

-

Er wordt ruimte geboden aan de watersystemen voor structuurbepalende
processen zoals het voorkomen van getijden, kwelinvloeden, enz.
Gradiëntsituaties aan de randen worden ontwikkeld in functie van de specifieke
organismen die hieraan gebonden zijn. De verschillende natuurkernen worden aan
elkaar gerijgd, de ecologische barrières worden waar mogelijk opgeheven, zodat
de vallei als een aaneengesloten blauwgroen lint door het landschap slingert.

-

De slikken en schorren hebben op de meeste plaatsen een sterk gereduceerde
bandbreedte. Door ontpolderen en rivierverbredingen krijgen deze terug een
voldoende bandbreedte zodat de levensgemeenschappen van deze milieus op
een duurzame manier worden in stand gehouden.

-

Binnen de randvoorwaarden die gesteld worden voor een veilig waterbeheer,
wordt een ecologisch optimaal waterpeil nagestreefd. Het optreden van natuurlijke
overstromingen wordt behouden en in de mate van het mogelijke hersteld en
verruimd, aansluitend op de doelstellingen van het integraal waterbeheer.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op permanent graslandgebruik kan lokaal
een ondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het economisch belang van de Schelde wordt erkend. Belangrijk is uiteraard de
scheepvaart als verkeerslagader voor het Antwerpse havengebied.

Gebieden:
34.1 De vallei en het estuarium van de Schelde
34.2 Blokkersdijk
34.3 Het Vliet
34.4 Noordwestelijk deel van Sint-Annabos
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35 Groengebieden rond stedelijk gebied en havengebied versterken als
verwevingsgebieden voor natuur, bos, en recreatie
-

Dit zijn natuurverwevingsgebieden, natuur, recreatie en eventueel waterberging
zijn hier nevengeschikte functies.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het creeëren van een verwevenheid van andere
functies met de ecologische opwaardering.

-

De samenhang tussen de deelgebieden van de vallei wordt versterkt of hersteld.
Deze gebieden vormen samen met de nabijgelegen natuurkernen een structureel
samenhangend geheel.

-

Op plaatsen met bijzondere potentie daartoe worden lokaal moerassen of
broekbossen hersteld of ontwikkeld. Waterpartijen worden ecologisch
opgewaardeerd, onder meer in functie van de avifauna. Hierbij wordt gepoogd om
een aanvulling te vormen op nabijgelegen habitats zoals bv. Blokkersdijk.

Gebieden:
35.1. Sint-Annabos
35.2. Galgenweel
35.3 Middenvijver

36. Behoud en versterking en buffering van een samenhangend netwerk van
kreken, dijken, verlandingsvegetaties, rietvelden en laaggelegen en/of zilte
graslanden
-

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur (VEN).

-

Het netwerk van waardevolle kreken, wielen, verlandingsvegetaties, rietlanden,
dijkvegetaties en laaggelegen en/of zilte graslanden wordt maximaal en in
onderlinge samenhang gevrijwaard en waar mogelijk versterkt en/of gebufferd
tegen negatieve invloeden (o.m. bemesting). Het waterpeil wordt afgestemd op de
ecologische doelstellingen, rekening houdend met het landbouwgebruik in de
polders. Er wordt ruimte geboden voor meer natuurlijke oevers langsheen de
kreken (minder steil) die voldoende breed zijn om negatieve invloeden te bufferen
en om organismen gebonden aan het krekenmilieu toe te laten stabiele populaties
te onwikkelen. Hierbij wordt wel opgelet dat er geen erfgoedwaarden van de
kreekoevers geschonden worden.

-

Clusters van waardevolle kreek- en graslandgebieden worden onderling versterkt
tot meer samenhangende complexen. Er wordt een netwerk van waterlopen en
dijken en (relicten van) kreken gevormd. Het netwerk van de Scheldepolders sluit
zoveel mogelijk aan bij het netwerk van de Waaslandhaven. Er wordt waar
mogelijk een meer natuurlijk peilbeheer gevoerd met schommelingen tussen
winter en zomer.

-

De recreatieve druk op kreken en omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt en
geconcentreerd tot kreken die nu reeds een belangrijke recreatieve functie
hebben.

-

Voor de verschraalde landschappelijke gebieden rond waterlopen/kreken kunnen
initiatieven voor landschapszorg en -herstel genomen worden om groene corridors
te creëren.

-

Een grotere structuurvariëteit in de waterlopen nastreven door de natuurlijke
processen mogelijk te maken, en het waterbergend vermogen te optimaliseren
waarbij een grotere ecologische en landschappelijke waarde gecreëerd wordt door
watergebonden biotopen..

Gebieden:
36.1. Complex rond de Grote Geul
36.2. Complex van Saleghem met Panneweel
36.3. Groot Rietveld in Kallo
36.4. Drijdijck
36.5. Ecologische infrastructuur langs N49
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37 Stimuleren van extensiever grondgebruik rond kreken en in
(weide)vogelcomplexen en / of realisatie van een structuurrijker landschap
-

De zones rond de natuurelementen hebben een natuurverwevingsfunctie, natuur
en landbouw zijn hier nevengeschikte functies. In de zones die verder verwijderd
zijn van de natuurelementen, wordt landbouw als hoofdfunctie behouden.

-

Er wordt gestreefd naar een structuurrijker landschap: kleine
landschapselementen, opgaande beplantingen, graslandvegetaties gekoppeld aan
kreken, dijken, waterlopen, bermen en laaggelegen graslanden. Rondom de
waardevolle kreken en graslanden wordt een extensiever grondgebruik
gestimuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanwezige
landbouwgebruik. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het bufferen en
onderling verbinden van waardevolle complexen en het vrijwaren van belangrijke
vogelgebieden.

-

De landschapsidentiteit en openheid van de polders blijft steeds behouden. Zo
worden bijvoorbeeld geen opgaande beplantingen aangebracht op open percelen,
maar enkel op bestaande lijnelementen (zoals dijken).

-

Buiten deze complexen blijft landbouw behouden als hoofdfunctie.

Gebieden:
37.1. zones rond Groenendijk en Turfbankenpolder (Meerdonk)

38 Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Binnen de gave landschappelijke gebieden blijft grondgebonden landbouw het
uitgangspunt, wat de context uitmaakt voor de ruimere landschappelijke
omgeving; niet-grondgebonden landbouw dient geweerd te worden.

-

Gave landschappelijke gebieden geconcentreerd rond of grenzend aan een
waterloop, behouden door zorg voor landschapselementen en door
grondgebonden landbouwvoering, eventueel in samenhang met een grotere
structuurvariëteit en een groter waterbergend vermogen

-

Weekendverblijven of intensieve uitbating als visvijver, en intensieve
(watergebonden) recreatie met bijhorende infrastructuren kunnen bedreigingen
vormen voor het landschap.

-

Het typische open karakter van de polders dient behouden te worden..

-

Waar er gave linken zijn tussen de dorpskern en een gaaf landschap, deze
behouden door ontwikkeling van harde bestemmingen tegen te gaan.

-

Het behoud van de samenhang en de herkenbaarheid van structuurbepalende
elementen zoals dijken, kreken en kavelstructuren is vanuit landschapshoek zeer
belangrijk.

-

Deels of volledig verdwenen dijken zijn nog herkenbaar in het landschap door een
anomalie in het reliëf en/of percelering. De relicten van de verdwenen dijken
dienen op zijn minst behouden te blijven, herstel kan afgewogen worden.

-

Onderhoud van bestaande houtige cultuurhistorische elementen als
knotbomenrijen bij kreken; bomenrijen, houtkanten en hagen bij gebouwen en
solitaire bomen, om hun netwerk in stand te houden in functie van ecologische
corridors én om de herkenbaarheid, gaafheid en samenhang van het landschap te
verhogen; herstel waar dit mogelijk en opportuun is.

-

De hoeves komen van oudsher in dit landschap voor als groene eilanden in een
open, uitgestrekte omgeving. Het behoud van het groene karakter van de erven is
vanuit landschappelijke hoek wenselijk. Hoeves met bouwkundige waarden dienen
de kwaliteiten ervan te bewaren. Bij uitbreidingen van landbouwbedrijven moeten
de nieuwe gebouwen goed landschappelijk ingekleed worden.

-

Het behoud van het klein bouwkundig erfgoed (duikers, sluisjes, bruggen,
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grenspalen,…) en van de sites van landschappelijk relevante verdwenen
bewoning is belangrijk voor het behoud van de identiteit van het krekengebied.
-

Het kleinschalige karakter en de historische structuur van verschillende kernen
(straatdorpen, dorpen rond plein,…) bewaren en behouden door deze structuren
en kenmerken ook stedenbouwkundig in rekening te brengen.

-

Op verschillende plaatsen zijn dijkhuisjes gebouwd. De overgrote meerderheid is
reeds (verschillende keren) verbouwd en dus niet echt meer authentiek te
noemen. Het kleine volume dat typerend is, werd wel dikwijls behouden. Het
behoud van de dijkhuisjes als fenomeen (het volume en het nederzettingspatroon)
is vanuit cultuurhistorische en ruimtelijk- structureerde hoek belangrijk.

Gebieden

38.1 Krekengebied van Kieldrecht en Meerdonk
38.2 Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van Antwerpen

39 Behoud van de open ruimtes tussen de verstedelijkte omgeving
-

De uitbreiding van lintbebouwing dient gestopt te worden. Waar er nog open
ruimte verbindingen zijn tussen twee dorpskernen dienen deze behouden en
versterkt te worden.

Gebieden

-

Zones tussen dorpen Meerdonk - De klinge - Kieldrecht

40 Forten en parken: aangepast beheer en verwevenheid/samenhang met
omgeving versterken
-

Aangepast beheer en onderhoud van de parken en forten, uitgaande van de
verschillende waarden van de parken of forten, met een voorkeur voor
toepassing van harmonisch parkbeheer.

-

De samenhang en verweving met de omgeving versterken.

-

Parkstructuren die in de buiten het eigenlijke of huidige park aanwezig zijn
(dreven, bossen, toegangswegen, zichten, ontginningsstructuur, …) behouden en
eventueel versterken/herstellen, waarbij de visuele herkenbaarheid en
dominantie van het kasteeldomein of fort zelf t.a.v. de omgeving duidelijk
bewaard dient te blijven.

-

Door behoud en zorg voor cultuurhistorische elementen, gelinkt aan
landschappelijke structuren, de gave omgeving van de parken bestendigen.
Hiertoe kan eveneens bouwkundig erfgoed behoren als kapellen, aanhorige
hoevegebouwtjes,…

-

De forten kunnen belangrijk zijn als broedkolonie- en/of overwinteringsplaats voor
vleermuizen, Het beheer kan hierop afgestemd worden (hoog vochtgehalte,
toegankelijkheid voor de vleermuizen verbeteren, structuurrijke wanden en
nissen). In de omgeving van de forten wordt de landschapsecologische kwaliteit
verbeterd om ze geschikt te maken als foerageergebied voor de vleermuizen.
Waterelementen en opgaande groenlijnen (en andere kleine
landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten) zijn hierbij de belangrijkste
waarden

-

Aangepast grondgebruik in de omgeving met aandacht voor grondgebonden
landbouw, om contextwaarde te optimaliseren.

Gebieden:

40.1 Fort Liefkenshoek
40.2 Fort Zwijndrecht
40.3 Fort Sainte-Marie (Kallo)
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40.4 Oud fort Bedmar (De klinge)
40.5 Park Kallo
40.6 Park De Klinge

41. Meer ruimte voor water langs waterlopen, verhogen natuurlijke
structuurkenmerken en versterken van de verbindende ecologische functie
-

Het ruimtelijk beleid is gericht .op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
natuur, ...) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte
voor het realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende natuurfunctie mee ondersteunt.

-

Voor de verschraalde landschappelijke gebieden rond waterlopen kunnen
initiatieven voor landschapszorg en -herstel genomen worden om groene corridors
met grote dichtheid van landschapselementen te creëren.

-

Een grotere structuurvariëteit in de waterlopen nastreven door de natuurlijke
processen mogelijk te maken, en het waterbergend vermogen te optimaliseren
waarbij een grotere ecologische en landschappelijke waarde gecreëerd wordt door
beekbegeleidende begroeiingen.

Gebieden:
41.1. Waterloop op grens met Nederland, langs Koningsdijk
41.2. De Linie
41.3. De Noord-Zuidverbinding, waterloop langs N49 en de Melkader
41.4. de Zuidelijke Watergang
41.5. Broekwatergang

42. Strategisch Plan Haven van Antwerpen en het RUP Oosterweelverbinding
- Het Vlaams regeerakkoord van 9 juli 1999 stelde dat ‘door de Vlaamse regering
binnen de twee jaar in elk havengebied in Vlaanderen een strategisch plan en een
ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld dat uitgaat van een maximale
bescherming van de omliggende woonzones, het behoud en het versterken van de
ecologische infrastructuur binnen en buiten het havengebied en zuinig ruimtegebruik,
waardoor de economische expansie van die havens niet langer gelijk staat met het
innemen van steeds nieuwe open ruimte ten koste van landbouw, natuur of bestaande
woongebieden. Het strategisch Plan zal daarna de basis vormen voor het RUP dat de
definitieve afbakening van het zeehavengebied moet vastleggen.
Op dit moment wordt de plan-MER voor het strategisch plan van de haven van
Antwerpen opgemaakt.
-

Voor de gebieden die werden opgenomen in het plangebied van de plan-MER
Strategisch Plan Haven van Antwerpen wordt in dit planningsproces geen
uitspraak gedaan. Met dit planningsproces kan namelijk niet vooruitegeelopen
worden op de beslissingen vanuit het Strategisch Plan Haven van Antwerpen. Het
studiegebied van de Antwerpse Haven wordt hier dus voorlopig buiten
beschouwing gelaten, maar dit planproces voor de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur zal afgestemd worden op de opties die in het Strategisch Plan
zullen genomen worden.

-

Het RUP Oosterweelverbinding is definitief vastgesteld op 16 juni 2006. De
gebieden die in het plan van de Oosterweelverbinding opgenomen zijn worden
niet in vraag gesteld binnen het afbakeningsproces.

Gebieden:
42.1 Waaslandhaven Linkerscheldeoever
42.2 Oosterweelverbinding
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43. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

In mei 2005 was de studie naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het
stedelijk gebied Antwerpen klaar. Deze studie had tot doel te komen tot een
afbakeningslijn en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen. Op basis van deze studie maakt de Vlaamse Overheid nu een
gewestelijk RUP op.

Gebieden:

43.1.

Grootstedelijk gebied Antwerpen
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
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ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

De voorliggende nota is het resultaat van een verkenningsfase waarbinnen een eerste aanzet tot
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Antwerpse Gordel en KleinBrabant werden geformuleerd aan de hand van een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten
en visie elementen vanuit:

-

de betrokken gemeenten;

-

de betrokken provincies;

-

rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren (regiowerkingen).

-

een aantal rechtstreeks betrokken Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water,
erfgoed en ruimtelijke ordening);

Betrokken gemeenten, provincies, belangengroepen en actoren werden hiertoe via een vragenlijst bevraagd.
Parallel hieraan werd door de betrokken Vlaamse administraties een voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar
de visie elementen vanuit Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.
Het planningsproces in de regio Antwerpse Gordel - Klein-Brabant startte in maart 2007 met een
verkenningsronde die bestond uit:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visieelementen vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Antwerpse Gordel - Klein-Brabant werden geformuleerd. Dit
op basis van een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de
betrokken gemeenten, provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed
en ruimtelijke ordening) en betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd voorgesteld aan
gemeenten, provincie en belangengroepen op een informatievergadering in oktober 2007. De actoren konden tot
31 januari 2008 hun advies uitbrengen.
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Op basis van de uitgebrachte adviezen op de verkenningsnota is door het projectteam van de Vlaamse overheid
in maart 2008 een programma voor overleg opgemaakt. Dit programma voor overleg bestond uit:
-

een opsomming van alle elementen uit de adviezen die op het niveau van de ruimtelijke visie zijn
geformuleerd en voorwerp van het overleg vormen;

-

en een eerste voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld het bestaande gewestplannen te
herbevestigen conform de werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief
RO/2005/01).

Het programma voor overleg vormde de concrete agenda voor de bespreking van de ruimtelijke visie zoals
geformuleerd in de verkenningsnota met gemeenten, provincies en belangengroepen via bi- en multilateraal
overleg in de periode april-juni 2008.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
Bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur hoort een programma voor uitvoering waarin de mogelijke
uitvoeringsacties op Vlaams niveau zijn weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

de gebieden waarvoor voorgesteld het bestaande gewestplannen te herbevestigen conform de werkwijze die
de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01);

-

de gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en
bos op te maken dat de bestemmingen van de bestaande plannen van aanleg zal wijzigen op basis van de
opties in de gewenste ruimtelijke structuur.

De actoren kunnen tot 25 november 2008 hun advies uitbrengen over voorliggend eindvoorstel en
uitvoeringsprogramma.
Op basis van de adviezen op de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma zullen deze
uitvoeringsacties verder geoperationaliseerd worden. De Vlaamse Regering zal kennis nemen van het
eindvoorstel en de uitgebrachte adviezen, een beslissing nemen over de te herbevestigen gebieden en een
operationeel uitvoeringsprogramma goedkeuren waarin de prioriteiten en fasering voor de op te maken
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd wordt.

1.4

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Antwerpse Gordel - Klein-Brabant
worden geformuleerd. De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van de Vlaamse
Overheid dat is samengesteld uit de Vlaamse administraties die een rol spelen in de beleidsdomeinen ruimtelijke
ordening, landbouw, natuur, bos, water en onroerend erfgoed.
Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen voor de verdere
besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Antwerpse gordel en Klein-Brabant ligt in het westelijke kwadrant van de provincie
Antwerpen. De westelijke grens wordt gevormd door de Schelde. De noord- en zuidgrens worden gevormd door
resp. de lands- en provinciegrens. De noordoostgrens wordt gevormd door de Kempische microcuesta (invloed
van de Klei van de Kempen). De oost- en zuidoostgrens worden gevormd door de bekkens van de Nete en de
Dijle en de grens van Mechelen.
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied : Aartselaar, Antwerpen (deels),
Boechout, Boom, Bornem, Borsbeek, Brasschaat, Brecht (deels), Duffel (deels), Edegem, Hemiksem, Hove,
Kapellen, Kontich, Lier (deels), Lint, Mortsel, Niel, Puurs, Ranst (deels), Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, SintAmands, Stabroek, Wijnegem, Willebroek, Wommelgem, Zandhoven (deels), Zoersel (deels). In het cursief zijn
de gemeenten die vermoedelijk in het groot- of kleinstedelijk gebied gelegen zijn aangegeven. Aartselaar,
Edegem, Hemiksem, Niel en Schelle liggen zelfs volledig in het grootstedelijk gebied. Van Antwerpen is slechts
een zeer klein deel gelegen in het buitengebied : een deel van het district Berendrecht-Zandvliet en enkele
gronden palend aan Hoevenen en Kapellen.

KAART 1 . SITUERING BUITENGEBIEDREGIO ‘ANTWERPSE GORDEL EN KLEIN-BRABANT’

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
Binnen het stedelijke netwerk van de Vlaamse ruit ligt het grootstedelijk gebied Antwerpen, het
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Lier, het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Boom en de
gemeenten Bornem, Duffel, Puurs, Rumst, Sint-Amands en Willebroek.
Tot het grootstedelijk gebied Antwerpen behoren delen van de gemeente Aartselaar, Antwerpen, Boechout,
Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem.
De gemeente Lier wordt afgebakend als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied (niveau 3a: ‘goed
uitgerust’).
Boom en Mortsel worden afgebakend als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau (niveau 3b: ‘behoorlijk
uitgerust’), maar delen van Mortsel worden gerekend tot het grootstedelijk gebied Antwerpen.
Brasschaat is volgens het RSV een zwak uitgeruste kleine stad (niveau 3c). Delen van Brasschaat hebben
duidelijk de structuur en de kenmerken van een bebouwd perifeer landschap. De structuur van Brasschaat is niet
geschikt voor het voeren van een stedelijk aanbodbeleid en een beleid van verdichting. Omwille van deze
beperkte potenties wordt Brasschaat niet geselecteerd als kleinstedelijk gebied maar wordt hier een ruimtelijk
beleid vooropgesteld vanuit de ontwikkelingsperspectieven voor het bebouwd perifeer landschap.
Willebroek wordt niet beschouwd als een kleine stad, maar als een goed uitgeruste gemeente. Er wordt
geopteerd om Willebroek te selecteren als economisch knooppunt. Hierdoor wordt beleidsmatig ingespeeld op de
stedelijke ontwikkelingen langs de N16 tussen Mechelen en Sint-Niklaas, die leiden tot verdichting van de
ruimtelijke structuur in delen van de gemeenten (Temse), Bornem, Puurs en Willebroek.
In het stedelijke kerngebied komen naast Antwerpen ook kleinere steden als Boom, Lier en Willebroek voor. Hier
is een (hoogwaardige) industriële, handel- en dienstensector (kleinhandel, kantoren, …) gevestigd met een hoge
toegevoegde waarde. Ook de universiteit van Antwerpen en de zeehaven Antwerpen zijn in dit stedelijk
kerngebied gesitueerd.
De stedelijke ontwikkeling strekt zich in noordoostelijke en oostelijke richting van Antwerpen uit.
De verschillende vormen van ruimtelijke spanningen (huisvesting, infrastructuur, kantoren, …) in de grotere
Europese steden maken dat steden met een meer regionale betekenis op Europees niveau zoals Antwerpen zich
kunnen profileren op voorwaarde dat zij hun kwaliteiten kunnen valoriseren, oa door een evenwichtige stedelijke
ontwikkeling en een geprofileerd lokaal economisch beleid. Voordelen van de regionale steden zijn onder meer
hun ligging op de internodale assen (HST-station Antwerpen), hun specialisatie in de toekomstgerichte sectoren,
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hun gunstige ligging als gedecentraliseerde pool voor specifieke functies en activiteiten (distributie, …) en hun
culturele en milieu-voordelen.
Antwerpen beschikt over volledige havenfaciliteiten zoals een gespecialiseerde transport- en distributiefunctie,
handelsfunctie, industriële functie met specifieke specialisatie in de petrochemie. Met het HST-station krijgt
Antwerpen de kans zich nog meer te profileren tussen de Europese steden.
Buitengebied
Op het niveau van Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt.
De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische structuur,
de nederzettingsstructuur en de infrastructuur.
De natuurlijke structuur
Structuurbepalend voor het buitengebied zijn de riviervalleien, met name die van de Schelde en de Rupel en het
sterk vertakt netwerk van beekvalleien. Belangrijke natuurwaarden zijn gekoppeld aan de valleien van de
Benedenschelde. Interessante bossen en graslanden nemen er grote oppervlakten in.
De polders en natuurgebieden langsheen de Schelde zijn van groot belang voor de avifauna. De Schelde zelf is
een belangrijke vogeltrekroute.
Langs de Rupel komen oude kleigroeven (Boom) voor die hun belang hebben voor water- en oevervegetaties,
voor broekbos en voor watervogels.
De (residentiële) bossen ten noordoosten van Antwerpen sluiten aan op de structuurbepalende bos- en
heidegebieden van de Noorderkempen (Groot en Klein Schietveld, Kalmthoutse Heide). Belangrijke bossen zijn
die van Ranst en Zandhoven. Ze zijn bekend voor hun flora.
Ecologische infrastructuur is belangrijk maar niet structuurbepalend op Vlaams niveau. Voor sommige gebieden
waar minder grote natuurgebieden voorkomen, is de ecologische infrastructuur van wezenlijk belang voor de
aanwezigheid van natuurwaarden.
De agrarische structuur
De belangrijkste gebieden van de agrarische structuur op Vlaams niveau zijn niet gelegen binnen de perimeter
van de Antwerpse gordel en Klein-Brabant.
De nederzettingsstructuur
Buiten de grootstedelijke omgeving rond Antwerpen is voor deze afbakeningsregio het bebouwd perifeer
landschap bepalend voor de nederzettingsstructuur ten noordoosten van Antwerpen (Brasschaat, Schoten,
Kapellen,…). De open ruimte is in deze gebieden nog in belangrijke mate aanwezig maar is gefragmenteerd door
bebouwing (linten, woonkernen, (onafgewerkte) verkavelingen, verspreide bebouwing…), infrastructuren (wegen,
spoorlijnen, hoogspanningslijnen,…) of ten gevolge van een grote uitwaaiering van allerhande functies en
activiteiten (wonen, verzorging, commerciële activiteiten, industrie,…) Kenmerkend zijn ook de restruimtes rond
gebouwen en bebouwing.
Gebieden voor economische activiteiten
De economische knooppunten zijn: de geselecteerde stedelijke gebieden; de gemeenten gelegen in het
economisch netwerk van het Albertkanaal; een aantal gemeenten buiten de stedelijke gebieden en buiten het
economisch netwerk Albertkanaal.
Binnen het grootstedelijk gebied is Antwerpen uiteraard een economische knooppunt. De stedelijke gebieden Lier
en Boom zijn tevens economische knooppunten, dewelke echter buiten het grootstedelijk gebied liggen.
Buiten de steden en het concentratiegebied van economische activiteiten langs het Albertkanaal (Schilde,
Schoten, Ranst en Zandhoven) hebben ook nog andere gemeenten een impact op het vlak van de
werkgelegenheid als specifieke economische knooppunten. Het gaat over gemeenten die omwille van hun
ligging, om historische redenen of omwille van de suburbanisatie van bedrijven, een belangrijke rol vervullen
binnen de economische structuur. Ruimtelijk drukt deze concentratie van economische activiteiten zich uit in de
aanwezigheid van omvangrijke bedrijventerreinen, afzonderlijke bedrijven en ontsluitingsinfrastructuren. Het
betreft de gemeenten: Aartselaar, Bornem, Duffel, Edegem, Kontich, Mortsel, Puurs, Schoten, Wijnegem,
Willebroek en Wommelgem.
De Antwerpse zeehaven is (mede met de andere Vlaamse zeehavens) ruimtelijk en economisch
structuurbepalend voor Vlaanderen (en daarbuiten) onder meer omwille van de omvang van de
zeehavengebieden, de concentratie en de dynamiek van de economische activiteiten, de aanwezigheid van
spoorweg-, weg-, waterweg- en pijpleiding-infrastructuren op internationaal en Vlaams niveau en de multimodale
goederenstromen die via deze infrastructuren plaatsvinden. In de zeehaven van Antwerpen zijn de klassieke
distributie-activiteiten relatief gedifferentieerd. Antwerpen is dankzij de haven uitgegroeid tot de voornaamste
industriepool van het land. Aangezien de Antwerpse haven een element is van de economische structuur op
internationaal niveau is zij als ‘poort’ te betitelen.
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Lijninfrastructuur
De algemene ruimtelijke karakteristieken van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur van deze
buitengebiedregio worden gekenmerkt door het feit dat de hoofdstructuur volledig is opgebouwd vanuit en
doorheen Antwerpen. Dit maakt Antwerpen een infrastructurele centrumpool bij uitstek. De verschillende
infrastructuren (wegen, waterwegen, spoorwegen) richten zich vanuit Antwerpen op de omliggende nationale en
internationale grote steden.
Rekening houdend met het radiale karakter van het infrastructurennetwerk in deze buitengebiedregio (met
Antwerpen als centrum) is hier dan ook sprake van een concentratiegebied voor lijninfrastructuren.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant. De breedte van de vork wordt bepaald door de
overlapping tussen de twee sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een
verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

minimum

richtcijfer

maximum

grote eenheden natuur (in ontwikkeling)

4 883 ha

5 313 ha

agrarische gebieden

16 145 ha

16 575 ha

waarvan maximaal te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving

1 944 ha

overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving
bosuitbreiding
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant
geformuleerd.

3.1

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw

De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te
behouden, is een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk.
Het landbouwgebied belangrijk voor de grondgebonden landbouw moet maximaal worden gevrijwaard van
verdere versnippering en bebouwing. In het gebied moet de reeds aanwezige glastuinbouwinfrastructuur worden
gevaloriseerd en versterkt. Het concentratiegebied van glastuinbouw van Sint-Katelijne-Waver spreidt zich ook uit
binnen de Antwerpse Gordel, met name in Lint / Duffel / Waarloos. Het concentratiegebieden van provinciaal
niveau Ranst / Boechout / Lier is veeleer een afzonderlijke concentratie.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren uit het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw
kunnen in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook
ruimte blijft voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische
structuur en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied. Deze hobbylandbouwzones behoren
niet tot de agrarische structuur en kunnen een betekenis hebben als lokaal openruimtegebied, bij voorbeeld in
een stedelijk landbouwgebied, randstedelijk groengebied of in een kern van het buitengebied. Dergelijke
structureel aangetaste gebieden komen vooral voor in het stedelijk gebied rond Antwerpen.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed vooropstaat, moet ondersteund worden door een aangepast en
gebiedsgericht ruimtelijk beleid.

3.2

Behoud en versterking van de grootstedelijke groenstructuur van Antwerpen

Het grootstedelijk gebied Antwerpen wordt sterk gestructureerd door groene vingers en een groene ring. De
grootstedelijke groenstructuur is een sterk gedifferentieerde ruimte. Veranderingen zijn niet alleen te wijten aan
de verstedelijking, maar ook de interne dynamiek is er hoog. De bestaansreden van deze grootstedelijke
groenstructuur is de betekenis voor de leefbaarheid van het stedelijk gebied en het behoud van belangrijke
onbebouwde ruimte in het grootstedelijk gebied en het bebouwd perifeer landschap.
De groenstructuur die het stedelijk gebied als het ware binnendringt vormt een zeer belangrijke multifunctionele
open ruimte. In deze gebieden speelt recreatie samen met / verweven met grondgebonden landbouw, bos, natuur
een belangrijke rol in de vrijwaring van de open ruimte als buffer tegen de verstedelijking.
Vanuit dit perspectief ondersteunt het ruimtelijk beleid iedere invulling die een garantie geeft op het duurzaam
open houden van dit gebied. Dit levert eeen gedifferentieerde invulling voor de verschillende onderdelen van de
grootstedelijke groenstructuur van de uitersten, zuiver natuurgebied of landbouwgebied met grondgebonden
landbouw tot een stadspark.
Een stads(rand)bos in de zuidelijke groene vinger heeft een een rol als randstedelijke groenvoorziening op niveau
van het grootstedelijk gebied en biedt mogelijkheden voor een duurzaam samengaan van landbouw, bos en
recreatie.
Het bosrijk gebied ten noorden van Antwerpen is sterk cultuurlijk en behoort tot de gebieden waar een beleid rond
openstelling voor recreatie gevoerd wordt. Een belangrijk deel ervan valt binnen het bebouwd perifeer landschap.
De Schelde in het grootstedelijk Antwerpen (ongeveer van aan de Rupelmonding tot de noordelijke havengrens)
is een rivier met cultuurlijke kenmerken. Het uitzicht en de functie verschillen dan ook van meer natuurlijke
riviervalleien. De Schelde kan ontwikkeld worden als een nieuwe groene vinger in het stedelijk gebied.
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In landbouwgebieden die ingeschakeld worden als (rand)stedelijke landbouwgebieden ligt de nadruk op
grondgebonden activiteiten of op landbouw volgens vrijwillige beheerovereenkomsten, waarbij de landbouw wordt
ingeschakeld in het natuurbeheer van het gebied als uitwerking van het principe van agrarische verbreding.

3.3

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen binnen een netwerk

De riviervalleien van de Schelde, de Rupel en diverse beekvalleien zijn samen met een aantal bossen, (verlaten)
ontginningsgebieden en de al dan niet voormalige militarie domeingen erfgoed de belangrijke landschappelijke
en natuurlijke dragers. Ze zijn op Vlaams niveau structurerend voor de ruimte. De ecologische processen die aan
de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en
de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in deze valleien.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en
voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding kan daarbij een rol
spelen. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur
moeten worden behouden en versterkt. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding kan daarbij een rol spelen.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer samenhangende natuureenheden af te bakenen zodat beter gebufferde
natuurcomplexen ontstaan en een meer aaneengesloten beheer mogelijk wordt. Binnen deze samenhangende
gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur gestimuleerd, rekening houdend met de
specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones (SBZ) worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen
In dit sterk verstedelijkt gebied moet iedere kans aangegrepen worden om bij ingrepen (ondermeer infrastructuur)
ook aandacht te hebben voor het behoud en het versterken van de natuurlijke structuur.
Het waternetwerk bevat het samenhangend geheel van rivieren, beken, afgesneden meanders, kanalen, plassen
en vijvers. Het belang van het waternetwerk ligt in de samenhang tussen de waterlopen en de gebieden die
hieraan gekoppeld zijn.
De valleigebieden moeten worden gevrijwaard van verdere bebouwing of van intensief grondgebruik. De
versterking, de bescherming en het behoud van de dragende functie van de belangrijke rivier- en beekvalleien
zijn centrale doelstellingen van het ruimtelijk structuurplan.
De interne samenhang van de verschillende natuurgebieden moet versterkt worden en de onderlinge samenhang
tussen de rivier- en beekvalleien, de grotere complexen van natuurlijke gebieden en kleinere natuurlijke
elementen moet worden beschermd en versterkt.
Een rivierdoorgang is binnen belangrijke stedelijke gebieden een structuurbepalend element. Tot de
rivierdoorgang behoort de Schelde doorheen Antwerpen en de Rupel tussen Boom en Willebroek en ze vormen
het aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing in combinatie met het behoud en het herstel van de
natuurverbindingsfunctie.
De gebieden waar rivieren en beken samenkomen zijn structuurbepalende natuurlijke bakens. Zo moet de
samenvloeiing van de Schelde en de Rupel maximaal verbonden worden met omliggende natuurlijke gebieden.
Het gebied Schelde – Rupel is belangrijk samenhangend natuurcomplex waarin passieve recreatie een
belangrijke rol speelt. Het brede valleigebied van de Schelde en de samenvloeiing met de Rupel vormen een
belangrijke open ruimte binnen een sterk verstedelijkte omgeving. De Schelde in het grootstedelijk gebed
Antwerpen verbindt nog een aantal grotere complexen van natuurlijke gebieden (Groot Buitenschoor, Kuifeend).
Ook de kanalen binnen deze buitengebiedregio hebben een structuurbepalende rol binnen de gewenste
ruimtelijke structuur. Deze cultuurlijke waterlopen doorkruisen riviervalleien, bos- en natuurgebieden, steden en
dorpen. De kanalen (in het bijzonder de Antitankgracht en het kanaal Dessel-Schoten) kunnen via een gericht
beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een belangrijke verbinding tussen natuurlijke gebieden.
De zuivere natuurwaarde in het bosrijk gebied ten noorden van Antwerpen is beperkt maar kan wel worden
verhoogd. De Antitankgracht is hierbij een belangrijk structuurbepalend element dat aansluiting biedt met
verschillende kleine beekjes en met een aantal belangrijke natuurlijke gebieden.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen zijn van belang als habitat én als corridor voor migratie van
flora en fauna tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze structuren te
vermijden en herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief medegebruik van een aantal van deze
structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet
mogelijk gemaakt worden.
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Behoud en versterking van de bestaande bosstructuur

Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
De bestaande bosstructuur van de regio Antwerpse Gordel – Klein-Brabant is in het noorden van de regio
gebonden aan de drogere zandgebieden van de Kempen, aan de beekvaaleien
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op
een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
De historische bosgebieden worden ecologisch opgewaardeerd, gebufferd en versterkt. Ze worden uitgebreid tot
meer samenhangende complexen.
Bij het grootstedelijk gebied Antwerpen wordt een stadsbos gerealiseerd dat voldoende groot is om zijn
multifunctionele opdracht te kunnen dragen.
In het bebouwd perifeer landschap ten noorden van Antwerpen wordt gestreefd naar het versterken van de
samenhang tussen de bossen en het verhogen van de toegankelijkheid.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem. Deze ecologisch
verantwoorde bosuitbreidingen moet een ontsnippering en betere buffering van de bestaande bossen tegenover
het omliggende landgebruik realiseren.

3.5

Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging

Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Er wordt ruimte voorzien voor behoud en herstel van structuurkenmerken en het waterbergend
vermogen van waterlopen en valleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen.
en voor het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien, het vertragen van
waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen. Het landbouwgebruik en recreatief medegebruik in rivieren beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten geweerd worden. Op
die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen van de vallei (met
lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een ecologische
meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Er moet gestreefd worden naar natuurlijke overstromingsregimes met overstromingswater van een goede
kwaliteit. Het herstellen van het (natuurlijk) bergend vermogen van de valleien verdient de voorkeur op de aanleg
van kunstmatige wachtbekkens. Dergelijke infrastructurele ingrepen zijn enkel te verantwoorden om bebouwde
gebieden te beveiligen tegen overstromingen.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.

3.6

Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

In de Antwerpse Gordel en Klein-Brabant komen diverse belangrijke clusters van relatief gave cultuurhistorische
en landschapsecologische waardevolle gebieden voor. Deze gebieden zijn in hoofdzaak gekoppeld aan de rivieren beekvalleien (asymmetrische valleien), de Antitankgracht, de fortengordels, de kasteeldomeinen, de abdijen,
de oude bosgebieden en landbouwontginningsstructuren.
Een aantal reliëfelementen en markante terreinovergangen (cuesta’s en valleiranden) zijn landschappelijk
structuurbepalend.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en
erfgoedelementen, evenals de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en historische
nederzettingen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en
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identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe
ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en
landschappelijk ingepast worden. Recreatief medegebruik van een aantal lijnvormige landschapselementen als
trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk zijn.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
landschappelijke componenten niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in site te bewaren.
Bij belangrijke ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de site
gedocumenteerd en bewaard blijft.
Het kleinschalig en gesloten karakter van de valleilandschappen is bepaald door de percelering en de begroeiing
van de valleiranden terwijl uit- en doorzichten op en van de vallei worden behouden. Moerassige valleigronden
zijn te behouden en zo mogelijk uit te breiden.
Havenuitbreiding ten koste van polderlandschappen en bebouwing in open akkergebieden moeten beperkt blijven
en zoveel mogelijk worden tegengegaan en bovendien moet de eigenheid van deze polders (naar
perceelstructuur en indeling van de ontginningsblokken) beschermd worden.
Gave landschappen met als overwegend grondgebruik bos, akker- en weiland behouden hun gesloten karakter.
Verdere uitbreiding van het bosareaal is gewenst als hiermee een versterking van de bosstructuur wordt
gerealiseerd. De domeinstructuren binnen boslandschappen zijn structuurbepalend. Slechts duurzame
aanplantingen zijn toegestaan.
Voor complexe nieuwe landschappen kan een ruimtelijk concept worden opgemaakt, waarin de
structuurbepalende elementen en ruimtelijke randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling bepaald worden.
Rond en in de stedelijke centra en verspreid doorheen de regio, bevinden zich tal van cultuurhistorisch
waardevolle parken, kasteeldomeinen en kastelen. Deze parken zijn belangrijk als publieke groene en open
ruimte in de stedelijke gebieden en vormen noodzakelijke schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze
moeten behouden blijven als volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
waarden bewaard blijven en kunnen ingeschakeld worden voor recreatief medegebruik.

3.7

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte

De toeristisch recreatieve ontsluiting is essentieel in dit sterk verstedelijkt gebied. Voor de grootstedelijke
groenstructuur in en aansluitend bij het grootstedelijk gebied is ingaan op de behoefte aan ruimte voor
ontspanning een belangrijke bestaansreden. Ook buiten de grootstedelijke groenstructuur is er ruimte voor
recreatief medegebruik en toeristisch-recreatieve ontsluiting.
Het recreatief medegebruik is gekoppeld aan natuur- en landschapscomplexen, bossen, open
landbouwlandschappen, bouwkundig erfgoed, rivieren, kanalen en waterplassen. Binnen het gebied bevinden er
zich verschillende toeristisch-recreatieve knooppunten.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk
gebied. Een gedifferentieerd recreatief gebruik en verdere recreatieve ontsluiting moet in overeenstemming zijn
met de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Bij de verdere ontwikkeling van de recreatieve functies is het van
belang de natuurlijke waarde parallel mee te ontwikkelen en de meest kwetsbare gebieden te vrijwaren van te
intensieve recreatieve ontwikkelingen. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal
ingepast in of aansluitend bij de kernen, stedelijke gebieden en toeristisch recreatieve knooppunten en zijn niet
gewenst in de open ruimte.
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De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen
een samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Antwerpse Gordel en
Klein-Brabant wordt aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 5 deelruimten.

1.

“Haven en Polder”

2.

“Verstedelijkt bosgebied
ten NO van Antwerpen”

3.

“Land van Kontich en
Ranst”

4.

“Schelde en Rupel”

5.

“Klein-Brabant”

Het Grootstedelijk gebied Antwerpen (GSGA), de RO van de Zeehaven vanAntwerpen en het Economische
Netwerk van het Albertkanaal worden uitgewerkt en/of afgebakend door het Vlaams gewest in parallel lopende
planningsprocessen. Voorliggend voorstel van ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos is inhoudelijk
afgestemd met de laatste gekende visies en programma’s van de beide planningsprocessen. Er is gekozen om
de visie op de open ruimte structuur binnen beide gebieden weer te geven in voorliggende ruimtelijke visie, vooral
om de samenhang tussen beiden te verduidelijken. Om dezelfde reden is ervoor gekozen om er geen
afzonderlijke deelruimte voor te voorzien.
Voor het grootstedelijk gebied Antwerpen is rekening gehouden met de voorlopige vaststelling van het gewestelijk
RUP (BVR van 5 september 2008).
Voor het strategisch plan van de haven zijn het “tussentijds stratgisch plan Haven van Antwerpen 2006” en de
voorbereidende documenten van de plan-MER van september 2008 gehanteerd.
Voor het ENA is gebruik gemaakt van de Beslissing van de Vlaamse Regering “Nadere uitwerking van het
economisch netwerk Albertkanaal (ENA) ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplanVlaanderen” van 23april
2004.
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4.1

Deelruimte 1. Haven en Polder

Situering
De deelruimte ‘Haven en Polder’ is gelegen tussen de Schelde, de kernstad Antwerpen, de spoorlijn AntwerpenKapellen en de baan Kapellen-Putte (N11).
Visie
Deze deelruimte wordt gekarakteriseerd door de Schelde en haar belangrijke slikken- en schorrengebieden, het
open polderlandbouwlandschap van Stabroek, het uitgestrekte multifunctionele boscomplex (van de Brabantse
wal – Elzenbos – Het Rood), een snoer van natuurclusters (o.a. Reigersbos (uit te breiden met het
Opstalvalleigebied), Kuifeend, Bospolder en Oude Landen) dewelke deel uitmaken van de ecologische
infrastructuur in en om het havengebied.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Stabroek wordt weergegeven door middel van de
structuurschets op kaart 2.
KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1 : HAVEN EN POLDER

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Stabroek is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschets. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.
1. Behoud, versterking en aanleg van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

-

-

Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen, worden behouden en verder uitgebouwd.
Gezien de nabijheid van de haven en grotere infrastructuurwerken is een
terugkeer naar de natuurlijke situatie niet haalbaar. Een voor de natuurwaarden zo
gunstig mogelijke fysische toestand wordt nagestreefd. Een veelheid aan
gradiënten wordt nagestreefd waarbij veelal de nadruk zal liggen op de natte
natuur.
Binnen de afbakening van de haven worden deze gebieden aangeduid als
permenente ecologische infrastructuur. Buiten de haven maken ze deel uit van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
In het kader van het strategisch plan van de haven worden hierover uitspraken
gedaan voor: de Plas Kuifeend, de Binnenweilanden, de Grote Kreek, het
Binnenmoeras, de afritlus van A21 naar R2, de bermen van de
Liefkenshoektunnel en het Opstalvalleigebied.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.

Gebieden:
1.1. Gronden ten noorden van de Schelde-Rijnverbinding
1.2. Opstalvalleigebied
1.3. Afritlus A12 naar R2 (zwartkopmeeuwbroedplaats)
1.4. Complex Kuifeend - Binnenweilanden
1.5. Bospolder – Ekers Moeras
1.6. Oude Landen
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2. Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden
landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.
Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van het poldergebied, zijn
aanduiding als Vogelrichtlijngebied, de natte gronden en het bestaande bouwvrije
karakter worden als basis gebruikt voor het aanduiden van bouwvrije agrarische
zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande
bebouwing.Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische
basiskwaliteit gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.
De Ettenhovense polder (deel van 2.2.) is aangeduid als Vogelrichtlijngebied en
wordt in functie daarvan en de doelmatigheid van de maatregelen voor
weidevogelgebieden aangeduid als bouwvrij agrarische gebied..

Gebieden:
2.1. Landbouwgebied Oud-Noordlandpolder
2.2. Landbouwgebied tussen Berendrecht en Ekeren
2.3. Landbouwgebied Leugenberg

3. Ruimtelijk functioneel minder samenhangende gebieden vrijwaren voor de landbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

-

Het ruimtelijk minder samenhangend landbouwgebied tussen de dorpskernen van
Berendrecht en Zandvliet wordt voor de landbouw gevrijwaard. Het
landbouwgebeuren functioneert als ruimtelijke drager en landbouw vormt er de
hoofdfunctie.
Het landbouwgebied vormt een belangrijke ruimtelijke buffer tegen de oprukkende
verstedelijking. Het gebied heeft een belangrijke functie als open ruimte corridor
en wordt gevrijwaard van verdere bebouwing en vertuining.
Binnen deze landbouwkamer wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegagrandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.

Gebieden:
3.1. Landbouwgebied tussen Zandvliet en Berendrecht

4. Behoud en versterking van bestaande, multifunctionele boscomplexen en plaatselijk verbinden
-

-

-

Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur (heideherstel), landschap en cultuurhistorie (Ravenhof), bosbouw,
recreatie, …) accenten gelegd worden.
Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur, gericht
op een meer gevarieerde bosstructuur. Ecologisch waardevolle elementen
(heiderelicten, microreliëf, voedselarme bodems, …) worden behouden en
versterkt.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
Het noord-noordoosten van deze deelruimte wordt begrensd door een boscomplex
(gelegen op de voet van de Brabantse Wal) dat verder doorloopt in Nederland en
dat in samenhang met de landschappelijke context behouden en versterkt moet
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-

-

worden. Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Binnen deze complexen is steeds ruimte voor open plekken en verweving met
kleine landschapselementen en bosjes.
Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context. De vorm
van bosuitbreiding van het Elzenbos moet onderzocht worden in relatie tot
landbouw. Versterking van de bestaande (zwakke) verbinding tussen het
Ravenhof en het Elzenbos is gewenst.
Het ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplex (afwisseling bos en weiland) van het Rood en
omgeving, wordt behouden en verder uitgebouwd.

Gebieden:
4.1. Complex Ruige Heide – Kraaienberg – Ravenhof – Elzenbos
4.2. Het Rood en omgeving

5. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
De gave landschappen in de deelruimte ‘Haven en Polder’ kenmerken zich door:
-

De slikken en schorren als kleine enclaves van open en waterrijke met historische
waarde tussen de opgespoten gronden en de industriële infrastructuur van de
Antwerpse haven.
De grote variatie in bodemstructuur, de rijkdom aan historische relicten in het
poldergebied rond Stabroek en de historische landbouwpercelering op de
overgang van de Scheldepolders naar de Kempen.
De intacte, stervormige parkstructuur rond het kasteel ‘Ravenhof’, met een aantal
opmerkelijke dreven, die zorgen voor een sterke binding met het open
landbouwgebied en de Antitankgracht.
De Antitankgracht, dat als belangrijk natuurwetenschappelijk en esthetisch
waardevol lineair landschapselement, verschillende waardevolle landschappen ten
noorden van Antwerpen met elkaar verbindt.

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.
Gebieden:
5.1. Domein Ravenhof
5.2. Antitankgracht
5.3. Poldergebied van Stabroek met overgang naar de Kempen
5.4. Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van Antwerpen (deels buiten deze
deelruimte gelegen)

6. Behoud en versterken ecologische lijninfrastructuur (poldersloten) verweven met grondgebonden
landbouw
-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt gevrijwaard voor
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied, samen met de lineaire
landschapselementen (poldersloten).
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van de rechtszekerheid voor de
grondgebonden landbouw, waarbij het open landschap behouden en versterkt
wordt, samen met de lineaire landschapselementen (poldersloten) die behouden
blijven.
Het aaneengesloten en open karakter van het poldergebied wordt als basis
gebruikt voor de aanduiding als bouwvrije agrarische zone.
Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
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worden.
Gebieden:
6.1. Landbouwgebied ten noorden van Zandvliet en de A12 - Kabeljauwpolder

7. Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

-

De natuurlijke waterbergingsfunctie van de valleigebieden wordt bewaard en waar
nodig hersteld en verder uitgebouwd. Dit is vooral van belang in functie van de
bescherming van de stroomafwaarts gelegen gebieden.
Hier wordt ruimte gelaten voor de uitbouw van een sporenbundel.
De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijke oevers, …) te voorzien voor de
waterloop.
Indien compatibel met de waterberging en de ontwikkeling van de sporenbundel is
het ruimtelijk beleid gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de valleigebonden
natuurwaarden en van de kleine landschapselementen.
De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

Gebieden:
7.1. Spoorbundel Oude Landen

8. Behoud en versterking van natuurwaarden met behoud van recreatief medegebruik
-

Behoud en versterking van deze natuurwaarden zal in evenwicht zijn met het
behoud van het recreatieve medegebruik in deze gebieden.

-

Zowel het domein Muisbroek als het Noordkasteel hebben een zekere
avifaunistische waarde omwille van de aanwezige waterpartijen (watervogels).
Het huidige beleid in het domein Muisbroek wordt verder gezet (ontwikkeling van
een groene long voor passieve recreatie).

-

Gebieden:
8.1. Domein Muisbroek
8.2. Noordkasteelvijver

9. Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen als
natuurverbinding (met recreatief medegebruik)
-

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, recreatie,…) waarin ze gelegen is, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale taak.
De Antitankgracht en het Verlegd Schijn zijn hier belangrijke landschapselementen
(structurerend karakter in open poldergebied) en hebben hiernaast nog een functie
als natte natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de migratie van fauna en flora.
De Antitankgracht heeft een belangrijke historische waarde en kent een recreatief
medegebruik.
Binnen het strategisch plan van de haven wordt een nieuw tracé onderzocht voor
het Verlegd Schijn.

Gebieden:
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9.1. Antitankgracht
9.2. Verlegd Schijn

10 Forten en schansen
-

-

-

Bij de Antitankgracht en in de fortengordels van Antwerpen horen ook de
aanliggende forten en schansen die ten minste vanuit de erfgoedwaarde in
samenhang met elkaar worden benaderd zijn ook aangeduid als
Habitatrichtlijngebied (voor vleermuizen). Alle forten hebben hiernaast ook nog in
meerdere of mindere mate andere ecologische functies. Veelal is ook de
recreatieve functie van groot belang.
Voor de forten en schansen die belangrijk zijn als overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen, dikwijls soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan op
internationaal niveau, kan het beheer kan meestal beter afgestemd worden om
deze rol te versterken (hoog vochtgehalte, toegankelijkheid voor de vleermuizen
verbeteren, structuurrijke wanden en nissen). In de omgeving van de forten en de
schansen wordt de landschapsecologische kwaliteit verbeterd om ze geschikt te
maken als foerageergebied voor de vleermuizen. Waterelementen en opgaande
groenlijnen (en andere kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten)
zijn hierbij de belangrijkste waarden.
Bij verbouwing of aanpassing moet rekening gehouden worden met de
erfgoedcomponent en de bouwfysische waarde.
De Schans van Smoutakker en het Fort van Stabroek maken deel uit van de
ankerplaats Antitankgracht.

Gebieden:
10.1. Fort van Stabroek
10.2. Schans van Smoutakker
10.3. Fort van Lillo

11. Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebieden
-

-

-

-

-

-

De meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk weefsel hebben
een bijzonder belangrijke betekenis voor de leefbaarheid van de stad en een
meervoudige betekenis voor het open ruimte netwerk. Ze maken als stedelijke
groengebieden deel uit van de Groene Vingers en de Groene Ring waar ze
doordringen in het dichtbebouwd stedelijk weefsel.
In het sterk verstedelijkt gebied van het grootstedelijk gebied Antwerpen is er een
belangrijk tekort aan, en vraag naar recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande
randstedelijke of recreatieve groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij
verhogen in belangrijke mate de leefkwaliteit van het stedelijk milieu. Zij vervullen
een belangrijke rol als open ruimte kamers in of nabij het stedelijk weefsel.
Deze recreatieve open ruimten worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch
systeem, van de potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke
waarden, van bestaande agrarische waarden en van de recreatieve functies. Een
goede recreatieve ontsluiting is belangrijk. De concrete invulling zal dan ook
gebiedsspecifiek dienen te gebeuren.
Een verdere aantasting en versnippering van de grotendeels onbebouwde
gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouw wordt vermeden en er is
aandacht voor een goede landschappelijke integratie van aanwezige bebouwing
en infrastructuur.
De ingesloten open ruimten dienen als stapsteen naar de samenhangende open
ruimte. Ze betekenen een belangrijke meerwaarde voor de nabijgelegen
woonbuurt en vervullen een rol in de uitbouw van wandel- en fietswegen die de
verbinding leggen met de achterliggende samenhangende open ruimte. Anderen
worden ingericht in functie van stedelijke recreatie met sport- en speelterreinen of
een golfterrein in een groene omgeving en anderen fungeren als parkgebied.
Landbouw heeft in een aantal open ruimten een rol te vervullen. Door in het
bijzonder het recreatief medegebruik te stimuleren is verbreding van de
landbouwdoelstellingen mogelijk.
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-

Een deel van de groengebieden is bebouwd en kan verder bebouwd worden op
voorwaarde dat de onbebouwde delen kunnen ingeschakeld worden in het
recreatief netwerk.

-

Het groengebied langs de ring van Antwerpen wordt momenteel reeds
ingeschakeld in het fietsnetwerk, maar heeft, vb in het gebied van de Schijn meer
potenties voor recreatieve en meer natuurlijke invulling.
In de valleigebieden worden de karakteristieke structuurbepalende processen van
de valleien in stand gehouden. Er wordt gestreefd naar het behoud en de
versterking van de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en
esthetische waarde van deze gebieden. Het betreft hier het Verlegde Schijn en de
Laarse Beek.
Naast de uiterst belangrijke vervoersfunctie van de Groene Ring komen ook nog
ander functies aan bod. Zo zal hij een rol spelen in de aaneenschakeling van
verschillende groengebieden (bv. Oude Landen – Ekers Moeras).

-

-

Gebieden:
11.1. Groene Ring en A12

12. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

-

-

Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen, worden behouden en verder uitgebouwd.
Gezien de nabijheid van de haven en grotere infrastructuurwerken is een volledige
terugkeer naar de natuurlijke situatie niet haalbaar. Een voor de natuurwaarden zo
gunstig mogelijke fysische toestand wordt nagestreefd. Een veelheid aan
gradiënten wordt nagestreefd waarbij veelal de nadruk zal liggen op de natte
natuur.
In belangrijke delen van de vallei staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
De Schelde behoort tot de natuurlijke structuur op Vlaams niveau, maar is ook een
hoofdwaterweg. Ter hoogte van de haven zijn de natuurwaarden beperkt tot het
gebied aan de waterzijde van de dijk of op sommige plaatsen tot de waterloop zelf
omdat de oevers ingericht zijn als kade of doorsneden zijn door sluizen.

Gebieden:
12.1. Schelde en slikken en schorren van de Rechterschelde-oever

13. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en Zeehaven
-

-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen de stedelijke
ontwikkelingen.
De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen is een planningstaak van
Vlaams niveau. Het planningsproces hiervoor is lopend. Er zijn grote, al dan niet
ingesloten, open en groene ruimten binnen het voorontwerp van perimeter van het
grootstedelijk gebied Antwerpen gesitueerd. Deze open en groene ruimten
behoren tot de agrarische en natuurlijke structuur van Vlaams niveau. Binnen het
proces van het grootstedelijk gebied werd niet over al deze gebieden een
uitspraak gedaan. Waar er gebiedsgericht overlapping is, worden de visies op
elkaar afgestemd.
De afbakening van de Zeehaven, een poort van Vlaams niveau, is een
planningstaak van Vlaams niveau. De ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en
bos volgt de ruimtelijke visie die wordt opgebouwd binnen het strategisch plan en
eraan gekoppelde plan-MER en is dus onderhevig aan wijzigingen die beslist
worden in het kader daarvan.

Gebieden:
13.1. Zeehaven Antwerpen
13.2. Grootstedelijk gebied Antwerpen
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14. Behoud en versterken van markante terreinovergangen
-

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee duidelijk
verschillende landschappen. Dikwijls gaat deze overgang gepaard met een
verschil in bodemgebruik en/of percelering.
Het vrijwaren van structurele reliëfelementen draagt bij tot de herkenbaarheid van
belangrijke morfologische eenheden.
Het beleid is gericht op het behoud van de zichtbaarheid en op de vrijwaring van
bebouwing.
De Brabantse Wal is de zandige (eolische zanden laatste ijstijd), zuid-noord
gerichte rug die de scheiding vormt tussen de Scheldevallei en het zandgebied
van de Kempen. De Brabantse Wal is visueel vooral herkenbaar als entiteit van
naaldhoutbossen.
Gebieden:
14.1. Brabantse wal
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4.2

Deelruimte 2. Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen

Situering
De deelruimte ‘Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen’ omvat grosso modo de gemeenten Kapellen,
Brasschaat, Schoten, Schilde en deels Brecht, Zoersel en Zandhoven. Deze deelruimte wordt in het westen
begrensd door de N11 (Putte – Kapellen), in het zuiden door het Albertkanaal en in het noorden en oosten door
de begrenzing van de andere buitengebiedregio’s Noorderkempen en Neteland, hetgeen grotendeels
overeenkomt (zoals de naam van deze deelruimte doet vermoeden) met de bebossingsgordel ten NO van
Antwerpen.
Visie
Deze deelruimte wordt getypeerd door de afwisseling van multifunctionele bossen, waardevolle tot zeer
waardevolle natuurkernen en ‘woonbossen’. Het is een belangrijke groene boszone met veel ‘cultuurlijke’
elementen waar binnen de groene zones een beleid rond openstelling voor zachte recreatie wordt gevoerd. De
Antitankgracht wordt, evenals de verschillende parallel lopende valleien, als natte natuurverbinding verder
uitgebouwd. Verdere verstedelijking in de groene zones moet tegengegaan worden. Lokale, kleine
landbouwkernen zorgen voor een afwisselend landschappelijk beeld.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen wordt
weergegeven door middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2 : VERSTEDELIJKT BOSGEBIED TEN NO VAN ANTWERPEN –
WESTELIJKE DEEL
KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2 : VERSTEDELIJKT BOSGEBIED TEN NO VAN ANTWERPEN –
OOSTELIJK DEEL
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen is
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de
bijbehorende structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op
de structuurschetsen.

16. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

-

-

-

De structuurbepalende natuurcomplexen (voornamelijk bossen) moeten in
samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context behouden en
versterkt worden.
Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen maken (zoveel mogelijk) deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN). Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel
van de natuurlijke waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten
en graduele overgangen tussen verschillende vegetatietypen.
De meest kwetsbare kernen van de zeer waardevolle natuurcomplexen worden
ruimtelijk gebufferd binnen voldoende grote samenhangende complexen. De
natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de
kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze gebieden voor zacht recreatief
medegebruik.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
De Schietvelden behouden hun militaire hoofdfunctie maar deze wordt zo goed
mogelijk afgestemd op de aanwezige natuurwaarden. Dit in functie van duurzame
instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor deze domeinen
werden aangemeld als Habitatrichtlijngebieden.
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-

In de valei van de Grote Schijn nabij het Vrieselhof kan een verdere differentiatie
uitgewerkt worden van gebruik en functie. De Dobbelhoeve is van groot
cultuurhistorisch belang.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

16.1. Klein Schietveld (militair domein)
16.2. Groot Schietveld (militair
domein)

16.3. Zoerselbos en omgeving
16.4. Vallei Groot Schijn, Vrieselhof, Halse
Hoek, omgeving Bevaardbrug,
Hendriksvoort, Bergen en Driehoek

17. Woonbossen als verbinding tussen bos- en natuurcomplexen
-

-

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van zowel de aanwezige natuur- en boswaarden
als van de woonfunctie. Waar mogelijk wordt voldoende ruimte voorzien voor het
realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren en kwalitatief versterken van de
versnipperde natuur- en bosstructuren.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
In het sterk verstedelijkte gebied ten NO van Antwerpen zijn de natuur- en
boswaarden in de woonparken verbindende elementen tussen de belangrijke bosen natuurcomplexen van deze deelruimte. Door wonen, recreatie en infrastructuur
zijn de ecologische en landschappelijke waarden aangetast.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

17.1. Franse Heide – Kapellenbos
17.2. Mishagen
17.3. Rommersheide – Tremelheide –
Hoge Heide
17.4. Elshout – Grote Zeurt
17.5. List
17.6. Kattekesberg, Eikendael en
omgeving

17.7. Schotenhof
17.8. Zonnebos
17.9. Jagershoek – Bergen – Gouwberg –
Fieltjes – Bellemont- Hertebos –
Willekom
17.10. Driehoek – Schietboog –
Steenhoeve – Heidemolen – Kotsbos
17.11. Zoerselhof en omgeving

18. Behoud en versterking van bestaande, multifunctionele boscomplexen
-

-

Her en der in deze deelruimte komen multifunctionele boscomplexen voor die in
samenhang met de landschappelijke context behouden en versterkt moeten
worden. Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw, bosbouw, recreatie, …)
accenten gelegd worden.
Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur, gericht
op een meer gevarieerde bosstructuur. Ecologisch waardevolle elementen worden
behouden en versterkt.
Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
De boscomplexen 18.1. Franse Heide - Mastenbos, 18.2. Wolvenbos en 18.3.
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complex Fort van Kapellen, Oude Gracht en Uitlegger zijn belangrijk als
aaneengesloten bosgordel ten zuiden van Kalmthout. Deze bossen vormen
belangrijke schakels in de ecologische verbinding tussen de Kalmthoutse Heide
en de heideterreinen van het Klein Schietveld (16.1.)
-

-

-

Binnen gebied 18.13 Kasteel ’s Gravenwezel en Kwikaard is veel landbouw
aanwezig langs het antitankkanaal. Plaatselijk kan landbouw behouden blijven,
onder meer in functie van behoud van de historische en landschappelijke waarde
van openheid langs het antitankkanaal.
Binnen het multifunctionele boscomplex rondom het Fort van Schoten (18.6.) zijn
nog kernen aanwezig van beroepslandbouw en actieve recreatie.
De boscomplexen 18.5., 18.6. en 18.7. zouden moeten kunnen functioneren als 1
groot functioneel geheel. Een belangrijke econolische schakel hierin is de Laarse
Beek die is aangeduid als Habitatrichtlijngebied en als provinciale
natuurverbinding.
Het gebied van de Putse heide is een gebied met een sterk recreatieve functie
waarin ook ruimte is voor ecologisch verantwoorde bosuitbreiding en
bosomvorming. Aan de raden van het gebied kan landbouw plaatselijk als
hoofdfunctie behouden blijven, mede in functie van de historische
landschappelijke context.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

18.1. Franse Heide – Mastenbos
18.2. Wolvenbos
18.3. Complex Fort van Kapellen, Oude
Gracht en Uitlegger
18.4. Kleine Heide – Grote Heide
18.5. De Inslag en Hof ter Mik en
omgeving
18.6. Omgeving Fort van Schoten
18.7. Park van Brasschaat – Elshout –
Zeurt
18.8. Complex ’t Asbroek – Kasteel van
Amerlo – Vordenstein – Peerdsbos

18.9. Halfvenheide – Vraagheide –
Het Kamp
18.10. Bossen St. Antonius
18.11. Kasteel Bleekhof – Putse
heide
18.12. Hof ter Linden
18.13. Kasteel ’s Gravenwezel en
Kwikaard
18.14. La Garenne
18.15 Botermelk

19. Behoud van kleine, lokale, geïsoleerde landbouwkernen ter vrijwaring van lokale open ruimten
-

-

Kleine, lokale, geïsoleerde landbouwkernen of minder samenhangende
landbouwgebieden worden behouden ter vrijwaring van de lokale open ruimte
waardoor plaatselijk het kleinschalige, halfopen landschap behouden blijft.
Het ruimtelijk beleid biedt de nodige rechtszekerheid voor de (grondgebonden)
landbouw.
Binnen de landbouwgebiedjes wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor worden
aangewend.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
Het landbouwgebied Meerheide-Hulsten-Geleg (19.4.) wordt behouden als
bouwvrij gebied.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

19.1. Landbouwgebied Putte

19.2. De Kwikaard (St. Job)
19.3. Kwikaard (St. Antonius)
19.4. Meerheide – Hulsten – Geleg
(Zoersel)
19.5. Heuvelheide – Haveraard
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20. Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden
landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.
Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
Deze landbouwzones bevinden zich in de periferie van deze deelruimte aangezien
zij meestal aansluiting vinden met sterke agrarische gebieden in aangrenzende
deelruimten.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

20.1. Landbouwgebied Ertbrand

-

21 Forten en schansen
-

Bij de Antitankgracht en in de eerste fortengordel van Antwerpen horen ook de
aanliggende forten en schansen die ten minste vanuit de erfgoedwaarde in
samenhang met elkaar worden benaderd. De forten van Ertbrand, Brasschaat,
Kapellen, Schoten, Schilde en Oelegem zijn ook aangeduid als
Habitatrichtlijngebied (voor vleermuizen). Alle forten hebben hiernaast ook nog in
meerdere of mindere mate andere ecologische functies. Veelal is ook de
recreatieve functie van groot belang. De Schans van Schilde wordt bijvoorbeeld
uitgebaat als camping.

-

Voor de forten en schansen die belangrijk zijn als overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen, dikwijls soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan op
internationaal niveau, kan het beheer kan meestal beter afgestemd worden om
deze rol te versterken (hoog vochtgehalte, toegankelijkheid voor de vleermuizen
verbeteren, structuurrijke wanden en nissen). In de omgeving van de forten en de
schansen wordt de landschapsecologische kwaliteit verbeterd om ze geschikt te
maken als foerageergebied voor de vleermuizen. Waterelementen en opgaande
groenlijnen (en andere kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten)
zijn hierbij de belangrijkste waarden.

-

De verschillende functies worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd rekening
houdend met het wettelijke kader (o.a. Habitatrichtlijn) zodanig dat duurzame
instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor deze domeinen
werden aangemeld als Habitatrichtlijngebieden mogelijk is.
Bij verbouwing of aanpassing moet rekening gehouden worden met de
erfgoedcomponent en de bouwfysische waarde.

-
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Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

21.1. Fort Ertbrand
21.2. Fort van Brasschaat
21.3. Fort van Kapellen
21.4. Fort van Schoten
21.5. Fort van Merksem

21.6. Fort van ‘s Gravenwezel
21.7. Schans van Schilde
21.8. Fort van Oelegem

22. Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen als
natuurverbinding
-

-

-

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van
belang voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals kleinere bosjes en
kleine landschapselementen (houtkanten, hagen, …) op de oevers en dijken.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, recreatie, industrie, …) waarin ze gelegen zijn, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van bebouwing.
Deze natte natuurverbindingen zijn van provinciaal niveau en belang. Het
uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak. In de
overstromingsgevoelige gebieden worden de bestaande functie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

-

De Antitankgracht en het Kanaal Dessel – Schoten zijn hier een belangrijk
landschapselement, ze hebben een belangrijke historische waarde en hebben
hiernaast nog een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de
migratie van fauna en flora.

-

De Laarse beek (Habitatrichtlijngebied) heeft een belangirjke rol in het versterken
van de verbinding tussen Inslag en Peerdsbos.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

22.1. Antitankgracht
22.2. Kanaal Dessel - Schoten
22.3. Kaartse Beek
22.4. Laarse Beek

22.1. Antitankgracht
22.2. Kanaal Dessel - Schoten
22.5. Klein Schijn
22.6. Zwanebeek
22.7. Groot Schijn
22.8. Tappelbeek

23. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
De gave landschappen in het Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen
kenmerken zich door:
-

De Antitankgracht, dat als belangrijk natuurwetenschappelijk en esthetisch
waardevol lineair landschapselement, verschillende waardevolle landschappen ten
noorden van Antwerpen met elkaar verbindt.
De rijkdom aan kastelen en kasteelparken, met hun bouwkundig erfgoed en hun
monumentale bosbestanden, imposante dreven, herkenbare parkstructuren en
vaak indrukwekkende zichten.
Het belang van medegebruik voor vormen van zachte recreatie van de
verschillende bosgebieden en de kasteeldomeinen. Maar ook door ‘recreatiedruk’
die in sommige gebieden niet meer kan worden verhoogd.
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-

-

Grote boscomplexen, zoals oa. het Zoerselbos en het Peerdsbos, met naast de
aanzienlijke floristische, dendrologische en faunistische waarden, ook zeer hoge
cultuurhistorische en esthetische waarden. In deze gebieden moet verdere
versnippering (door bebouwing, wegen- of sportinfrastructuur) ten stelligste
worden vermeden.
De grote diversiteit die gekoppeld is aan de halfnatuurlijke landschappen van de
Brechtse Heide en het Groot Schietveld op de overgang naar de Noorderkempen.
De gaaf bewaarde vallei van het Groot Schijn met de drie mooie kasteelparken en
de relatief ongeschonden vallei van de Tappelbeek.

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

23.1. Antitankgracht
23.2. Domein Oude Gracht
23.3. Groot Schietveld
23.4. Domein ter Mik
23.5. Peerdsbos en Park van
Brasschaat
23.6. Domein Vordenstein
23.7. Kasteel van Schoten

23.1. Antitankgracht
23.8. Brechtse Heide
23.9. Abdij van Westmalle (klein deel)
23.10. Zoerselbos en Hooidonkse
Beemden
23.11. Kasteeldomeinen in de vallei van
de Tappelbeek
23.12. Vallei van het Schijn met kastelen
Schilde, Bleekhof en Vrieselhof
23.13. Domein ter Linden
23.14. Domein Catershof en Kasteel van
‘s Gravenwezel

24. Behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon verweven met
grondgebonden landbouw
-

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur- en
landschapselementen en hun ruimtelijke samenhang wordt behouden en versterkt.
Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar combineren. Het
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijk herstel van de aanwezige natuur-, bos- en landschapselementen.
Een differentiatie in bouwvrije zones is lokaal in dit concept uiteraard steeds
mogelijk afhankelijk van de landschappelijke kenmerken van de gebieden.
Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Halse Hoek (24.6.) en Horst (deel van 24.2.) moeten gevrijwaard worden van
bosuitbreiding.

-

In Moerhoef en Omgeving (24.3 wordt openheid langs het antitankkanaal
gegarandeerd door behoud van delen ervan als landbouwgebied.

-

Het gebied Pulhof en Conrnixloo is een sterk gedifferentieerd gebied waarin deels
geopteerd wordt voor hoofdfunctie natuur (oa natuurreservaat Wetschot,
natuurken de Zetten), bos en bosuitbreiding en landbouw. De bestaande
kasteeldomeinen kunnen een culturele of recreatieve rol krijgen.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

24.1. Gooreind
24.2. Rommersheide – Horst – De Merel

24.2. Rommersheide – Horst – De Merel
24.3. Moerhof en omgeving
24.4. Hooidonkheide
24.5. Hooidonk
24.6. Halse Hoek
24.7 Vallei Tappelbeek – Kasteel
Montens – Begijnenbos – Hof ter
Liere
24.8 Aanzet duwvaartkanaal – De
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Bastiaan
24.9 Wetschot, Vallei Klein Schijn, Pulhof
en Cornixloo

25. Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

-

-

-

Een aantal beekvalleien vormen een lint doorheen het landschap door de
aaneenschakeling van kleinere natuurgebieden, bosjes en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.
Deze valleigebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en verbetering
van de kwaliteit van de valleigebonden natuurwaarden en van de kleine
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie
zoveel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.
Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en andere natuurrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.
De natuurlijke waterbergingsfunctie van de valleigebieden wordt bewaard en waar
nodig hersteld. Dit is vooral van belang in functie van de bescherming van de
stroomafwaarts gelegen gebieden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd op
de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen winterbed,
structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen
vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig
dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard blijft en waar nodig
hersteld kan worden.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of kasteelparken
liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van de kasteelparken
zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische te behouden
elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een betere integratie van de parken met
de omliggende bosbestanden.
In de vallei van groot Schijn is een belangrijk landbouwgebied met interessante
potenties voor de natuurlijke structuur, die via vrijwillige stimulerende maatregelen
wordt opgewaardeerd. Een eenzijdige vernatting waardoor landbouw onmogelijk
wordt, is niet voorzien.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

-

25.1. Vallei Klein Schijn
25.2. Vallei Groot Schijn (thv Vorselbeemden)
25.3. Vallei Tappelbeek (thv Hallevelden)

26. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

-

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en
herstel van kleinschalige valleilandschappen met kwelgebonden natuurwaarden,
halfnatuurlijke graslanden, een dicht netwerk van houtkanten en bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en onverstoorde overgangen naar de drogere
valleiflanken.
In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuuren waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en
bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de
verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…).
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-

-

In delen van de beekvalleien waar een hoge kwelintensiteit is, is
natuurontwikkeling essentieel. Verder worden het herstel van de infiltratiekwelrelatie, de natuurlijke waterhuishouding met hoge wintergrondwaterstanden
en een goede waterkwaliteit vooropgesteld.
De grondgebonden landbouw, gericht op permanent graslandgebruik, kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
De vallei wordt gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

-

26.1. Vallei Tappelbeek (omgeving
Bevaardbrug)

27. Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebieden
-

-

-

-

-

-

-

De meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk weefsel hebben
een bijzonder belangrijke betekenis voor de leefbaarheid van de stad en een
meervoudige betekenis voor het open ruimte netwerk. Ze maken als stedelijke
groengebieden deel uit van de Groene Vingers en de Groene Ring waar ze
doordringen in het dichtbebouwd stedelijk weefsel.
In het sterk verstedelijkt gebied van het grootstedelijk gebied Antwerpen is er een
belangrijk tekort aan, en vraag naar recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande
randstedelijke of recreatieve groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij
verhogen in belangrijke mate de leefkwaliteit van het stedelijk milieu. Zij vervullen
een belangrijke rol als open ruimte kamers in of nabij het stedelijk weefsel.
Deze recreatieve open ruimten worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch
systeem, van de potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke
waarden, van bestaande agrarische waarden en van de recreatieve functies. Een
goede recreatieve ontsluiting is belangrijk. De concrete invulling zal dan ook
gebiedsspecifiek dienen te gebeuren.
Een verdere aantasting en versnippering van de grotendeels onbebouwde
gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouw wordt vermeden en er is
aandacht voor een goede landschappelijke integratie van aanwezige bebouwing
en infrastructuur.
De ingesloten open ruimten dienen als stapsteen naar de samenhangende open
ruimte. Ze betekenen een belangrijke meerwaarde voor de nabijgelegen
woonbuurt en vervullen een rol in de uitbouw van wandel- en fietswegen die de
verbinding leggen met de achterliggende samenhangende open ruimte. Anderen
worden ingericht in functie van stedelijke recreatie met sport- en speelterreinen of
een golfterrein in een groene omgeving en anderen fungeren als parkgebied.
Een deel van de groengebieden is bebouwd en kan verder bebouwd worden op
voorwaarde dat de onbebouwde delen kunnen ingeschakeld worden in het
recreatief netwerk.
In de valleigebieden worden de karakteristieke structuurbepalende processen van
de valleien in stand gehouden. Er wordt gestreefd naar het behoud en de
versterking van de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en
esthetische waarde van deze gebieden.
Landbouw heeft in een aantal open ruimten een rol te vervullen. Door in het
bijzonder het recreatief medegebruik te stimuleren is verbreding van de
landbouwdoelstellingen mogelijk.
De Open ruimten tussen het Fort van Merksem en het Kasteel van Schoten is een
aaneenschakeling van diverse open ruimten, waaronder ook deze die
gereserveerd worden voor infrastructuurwerken. Er wordt rekening gehouden

met de gezamenlijke aanleg van enerzijds een dubbelsporige goederenlijn
tussen het vormingsstation Antwerpen Noord en de aansluiting met lijn 16
(in Lier) en anderzijds de autoweg A102 tussen Merksem en Wijnegem.
Tussen Merksem en Wommelgem wordt de spoorlijn gebundeld met de
mogelijk toekomstige A102 (binnen de voorziene reservatiestrook voor de
A102) en met de reeds aanwezige leidingenstrook.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

27.1. Open ruimte aan Fort van

-
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Merksem tot Calesberg
27.2. Kasteel Calesberg – Kasteel van
Schoten

28. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en Zeehaven
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen de stedelijke
ontwikkelingen.

-

De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen is een planningstaak van
Vlaams niveau. Het planningsproces hiervoor is lopend. Er zijn grote, al dan niet
ingesloten, open en groene ruimten binnen het voorontwerp van perimeter van het
grootstedelijk gebied Antwerpen gesitueerd. Deze open en groene ruimten
behoren tot de agrarische en natuurlijke structuur van Vlaams niveau. Binnen het
proces van het grootstedelijk gebied werd niet over al deze gebieden een
uitspraak gedaan. Waar er gebiedsgericht overlapping is, worden de visies op
elkaar afgestemd.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

28.1. Grootstedelijk gebied Antwerpen

28.1. Grootstedelijk gebied Antwerpen

29. Behouden en versterken van de natuurfunctie op golfterreinen
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Delen
van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied.

-

Bij het beheer of de ontwikkeling van recreatieve terreinen (zoals golfterreinen of
grote open waters) kan maximaal aangesloten worden bij de potenties en
kenmerken van het landschap. Afhankelijk van de specifieke
omgevingskenmerken kunnen ecologische processen en kenmerken zoals
infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding en zelfs biotoopcreatie mee in
overweging genomen worden.

-

De bestaande 18-holes golfterreinen blijven behouden en er wordt een Golfterrein
in Schilde voorzien.
Gebieden:
Kaart 3

Kaart 4

29.1. Golfterrein Kapellen
29.2. Golf van Brasschaat

29.3. Golfterrein Ringven
29.4. Golfterrein Schilde
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Deelruimte 3. Land van Kontich en Ranst
Situering
De deelruimte ‘Land van Kontich en Ranst’ wordt begrensd door de Nete-, Schelde- en Rupelvallei (Boomse
cuesta) en het Albertkanaal.
Visie
Een drietal ‘groene vingers’ (sterk gedifferentieerde stedelijke groengebieden) dringen diep het verstedelijkte
weefsel binnen tot aan de ‘groene ring’ rond Antwerpen. Het te ontwikkelen stadsrandbos brengt een versterking
van de lokale bosstructuren mee, echter wel in evenwicht met de aanwezige landbouw en bevordert de zachte,
‘groene‘ recreatie in de streek. Een drietal te ontwikkelen en te versterken natuurclusters zijn tevens van groot
ruimtelijk belang. Het betreft het boscomplex de ‘Bossen van Ranst’ (te versterken), het ‘Bos van Moretus’ en
nabijgelegen bossen (te versterken) en de vallei van de Boven- en Benedenvliet (verder te ontwikkelen).
De valleien van het Groot Schijn, de Molenbeek, de Edegemse beek en de Benedenvliet lopen als groene linten
door het landschap.
Een op provinciaal niveau belangrijke verder geconcentreerd te ontwikkelen glastuinbouwconcentratie vinden we
ten noordwesten van Duffel en in de regio Vremde – Ranst – Broechem.
De Antwerpse fortengordel is een markant landschappelijk gegeven en heeft een belangrijke erfgoedwaarde.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Kontich en Ranst wordt weergegeven door middel
van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 5 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 3 : LAND VAN KONTICH EN RANST – OOSTELIJK DEEL
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 3 : LAND VAN KONTICH EN RANST – W ESTELIJK DEEL
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Kontich en Ranst is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.
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32. Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw als drager van
de open ruimte
-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden
landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de beroepslandbouw, waarbij het open landschap
behouden en versterkt wordt.
Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden. Op gemeentelijk niveau kunnen nog lokale natuurverbindingen uitgewerkt
worden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

In en nabij Ranst bevindt zich een glastuinbouwconcentratie van provinciaal
belang. In dit landbouwgebied van Vremde – Boechout (32.3.) en het westelijk
deel van het landbouwgebied Lier-Hagenbroek (32.5.) kan op verschillende (nog
nader te bepalen) locaties glastuinbouw geconcentreerd verder ontwikkelen, onder
de vorm van clustreing van de glastuinbouw en de ontwikkeling van agrarische
bedrijventerreinen voor glastuinbouw. Het oostelijk deel van het gebied 32.5. blijft
gereserveerd voor grondgebonden landbouw.

-

De glastuinbouw in de landbouwgebieden. Lier – Zevenbergen/Lachenen (32.8),
Duffel – Waarloos (32.9) en Reet – Waarloos – Aartselaar – Edegem (32.10)
worden beschouwd als glastuinbouw in een concentratie die van belang is op
Vlaams niveau. Het oostelijk deelgebied sluit aan bij het concentratiegebied rond
Sint-Katelijne-Waver. In het westelijk gebied Beurs-Terbeek-Lage Vosberg is
ruimte voor het versterken van het concentratiegebied..
In het kader van de ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal is de
impact op en mogelijke remediëring voor de landbouw voorwerp van een
landbouweconomische studie (o.a. landbouwgebied Guddegem – Keer).
Het landbouwgebied van Reet – Waarloos – Aartselaar – Edegem wordt
doorsneden door o.a. de Edegemse en de Mandoerse Beek. De Babbelkroonbeek
ligt op de grens van het landbouwgebied Duffel – Waarloos en het verstedelijkt
weefsel. Ook de Hessepoelbeek behoort tot de ecologische infrastructuur binnen
het landbouwgebied.

-

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

32.1. Landbouwgebied Guddegem
32.2. Landbouwgebied Schawijk
32.3. Landbouwgebied Vremde Broechem
32.4. Landbouwgebied Emblem –
Molderveld
32.5. Landbouwgebied Lier –
Hagenbroek
32.6. Landbouwgebied Boechout –
Boshoek (Melkkuip)
32.7. Landbouwgebied Hove –
Beekhoek
32.8. Landbouwgebied Lier –
Zevenbergen/Lachenen
32.9. Landbouwgebied Duffel –
Waarloos

32.10. Landbouwgebied Reet –
Waarloos – Aartselaar - Edegem
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33. Ruimtelijk functioneel minder samenhangende gebieden vrijwaren voor de landbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

-

Kleine, lokale, geïsoleerde landbouwkernen worden behouden ter vrijwaring van
de lokale open ruimte waardoor plaatselijk het kleinschalige, halfopen landschap
behouden blijft. Het landbouwgebeuren functioneert als ruimtelijke drager en
landbouw vormt er de hoofdfunctie.
Het ruimtelijk beleid biedt de nodige rechtszekerheid voor de (grondgebonden)
landbouw.
Het landbouwgebied vormt een belangrijke ruimtelijke buffer tegen de oprukkende
verstedelijking en wordt bijgevolg aangeduid als bouwvrij agrarisch gebied.
Binnen de landbouwgebiedjes wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor worden
aangewend.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6
33.1. Landbouwgebied Kleidaal
33.2. Landbouwgebied Schelle,
Stuivenberg

34. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

-

-

De structuurbepalende natuurcomplexen (voornamelijk bossen) moeten in
samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context behouden en
versterkt worden.
Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen maken (zoveel mogelijk) deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN). Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel
van de natuurlijke waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten
en graduele overgangen tussen verschillende vegetatietypen.
De meest kwetsbare kernen van de zeer waardevolle natuurcomplexen worden
ruimtelijk gebufferd binnen voldoende grote samenhangende complexen. De
natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de
kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze gebieden voor zacht recreatief
medegebruik.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

34.1. Bossen van Ranst
34.2. Bos van Moretus (Boechout)
34.3. Zevenbergenbos (Lier)
34.4. Boshoek (Boechout)
34.5. Kapellekensbos – Luitersheide
(Lint)
34.6. Lachenenbos (Lier)

34.7. Kleiputten Niel/Schelle
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35. Behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon verweven met
grondgebonden landbouw
-

-

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur- en
landschapselementen en hun ruimtelijke samenhang wordt behouden en versterkt.
Delen van dit, soms kleinschalig, mozaïeklandschap (uitgesproken
landbouwpercelen, graslandjes, bosjes en KLE’s) kunnen een hoofdfunctie natuur,
bos of landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar combineren.
Een differentiatie in bouwvrije zones is lokaal in dit concept uiteraard steeds
mogelijk afhankelijk van de landschappelijke kenmerken van de gebieden.
Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
In gebied 35.1. Bossenstein – Bergse Hoeven (Ranst) is het Ecogolfterrein
Bossenstein Ranst gelegen.
In het gebied 35.2. wordt gezocht naar bosuitbreiding van het ‘Bos van Moretus’
(34.2.) en een verbinding met de bossen in de Boshoek en het Zevenbergenbos
(34.3. – 34.5.). Dit kan eventueel via dreven. De aanwezige tuinbouwbedrijven in
het gebied kunnen behouden blijven in een mozïek met grondgebonden landbouw
en natuurelementen.
Een natuurverbinding tussen de ‘Bossen van Ranst’ (34.1.) en de vallei van de
Tappelbeek (40.1.) wordt nagestreefd.
Het golfterrein Bossenstein vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een
hydrologische, landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende
functie mee ondersteunt.

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

35.1. Bossenstein – Bergse Hoeven
(Ranst)
35.2. Hof van Boechout – Melkkuip –
Boshoek (Boechout) –
Zevenbergen (Lier)

35.3. Landbouwgebied Schelle, Kwade
Hoek

36. Forten en schansen
-

De eerste en tweede fortengordel van Antwerpen worden ten minste vanuit de
erfgoedwaarde in samenhang met elkaar benaderd. De forten 2, 3, 5 en 7 zijn ook
aangeduid als Habitatrichtlijngebied (voor vleermuizen). Alle forten hebben
hiernaast ook nog in meerdere of mindere mate andere ecologische functies.
Veelal is ook de recreatieve functie van groot belang.

-

Voor de forten en schansen die belangrijk zijn als overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen, dikwijls soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan op
internationaal niveau, kan het beheer kan meestal beter afgestemd worden om
deze rol te versterken (hoog vochtgehalte, toegankelijkheid voor de vleermuizen
verbeteren, structuurrijke wanden en nissen). In de omgeving van de forten en de
schansen wordt de landschapsecologische kwaliteit verbeterd om ze geschikt te
maken als foerageergebied voor de vleermuizen. Waterelementen en opgaande
groenlijnen (en andere kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten)
zijn hierbij de belangrijkste waarden.

-

De verschillende functies worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd rekening
houdend met het wettelijke kader (o.a. Habitatrichtlijn) zodanig dat duurzame
instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor deze domeinen
werden aangemeld als Habitatrichtlijngebieden mogelijk is.

-

Bij verbouwing of aanpassing moet rekening gehouden worden met de
erfgoedcomponent en de bouwfysische waarde.
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Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

36.1. Fort 2 (Wommelgem)
36.2. Fort 3 (Borsbeek)
36.3. Fort 4 (Mortsel)
36.4. Fort van Broechem

36.5. Fort 5 (Edegem)
36.6. Fort 6 (Wilrijk)
36.7. Fort 7 (Wilrijk)
36.8. Fort 8 (Hoboken)

37. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
De gave landschappen in het Land van Kontich en Ranst kenmerken zich door:
-

Het parklandschap van het Rivierenhof dat volledig is ingesloten tussen
bebouwing en wegeninfrastructuur en beschouwd wordt als groene vinger die de
stedelijke zone binnendringt;
Muizenbos en Zevenbergenbos en bos van Moretus als belangrijke boscomplexen
rond Antwerpen;
Het domein van kasteel Zevenbergen en de kasteeldreef -een oude
kastanjedreef- die een lijnrechte verbinding vormt tussen het kasteel en de St.
Pancratiuskerk;
De afwisseling van oude gesloten bossen en kasteeldomeinen met open
landbouwgebieden en daarbijhorende historische hoeves, wegen, dreven en
bomenrijen;
Het ongeschonden karakter van het kasteel van Boechout en omgeving;
De kastelen van Middelheim en Den Brandt met bijbehorend drevenpatroon als
belangrijk ruimtelijk structurerende elementen binnen de dicht bebouwde
omgeving van de stedelijke Antwerpse rand;
De groene en historisch waardevolle enclave die gevormd wordt door het Hof ter
Linden en Fort 5 en gelegen is binnen de dichte bebouwing van de gemeente
Edegem;
Het domein Groeningenhof en Solhof met omgeving als een relict van de
oorspronkelijk veel uitgestrektere landelijke omgeving tussen Kontich en
Aartselaar;
De open, landelijke omgeving rond de domeinen Klaverblad, Cleydael en het
kasteel van Hemiksem in samenhang met de riviervallei van de Vliet;
De kasteelparken van Klaverblad, Cleydael en het kasteel van Hemiksem met de
aansluitende drevenstructuur die een belangrijke ruimtelijk-structurerende invloed
hebben;

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.
Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

37.1. Rivierenhof
37.2. Bos van Ranst
37.3. Kasteel van Boechout en
omgeving

37.4. Domein Middelheim - Vogelzang
37.5. Hof Ter Linden en Fort 5
37.6. Domein Groeningenhof en Solhof
met omgeving
37.7. Domeinen Klaverblad en Cleydael
en kasteel van Hemiksem
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38. Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen als
natuurverbinding
-

-

-

-

Deze beken en rivieren hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van
belang voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals kleinere bosjes en
kleine landschapselementen (houtkanten, hagen, …) op de oevers en dijken.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, recreatie, industrie, …) waarin ze gelegen is, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van bebouwing.
Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale taak.
De laatste open ruimte te Borsbeek rondom de Koude Beek (38.1.) wordt bij
voorkeur bewaard (bouwvrij houden).

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

38.1. Koude Beek
38.2. Tappelbeek
38.3.Bautersembeek - Lauwerijkbeek –
Lachenenbeek

38.4. Benedenvliet – Bovenvliet –
Edegemse beek
38.5. Nete

39. Behoud en versterking van bestaande, multifunctionele boscomplexen en plaatselijk verbinden
-

-

Het betreft hier de ruimtelijke beleidsinvulling van de ontwikkeling van het
stadsrandbos Antwerpen. Deze bossen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw en bosbouw, recreatie,
…) accenten gelegd worden.
Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur, gericht
op een meer gevarieerde bosstructuur. Ecologisch waardevolle elementen worden
behouden en versterkt.
Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
Het te ontwikkelen stadsrandbos zou o.a. volgende al dan niet beboste,
multifunctionele natuurkernen met elkaar kunnen verbinden : Vuile Plas,
Groeningenhof, Pannenbossen en Solhof.
Een eventuele latere bosuitbreiding Reukens, mede in functie van de buffering van
de N171, behoort niet tot het project Stadsrandbos, maar staat er wel best mee in
verbinding.
De Mandoerse beek kan als structurerend element aangehaald worden.
Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

-

39.1. Stadsrandbos Antwerpen
39.2. Reukens
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40. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

-

-

-

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en
herstel van kleinschalige valleilandschappen met kwelgebonden natuurwaarden,
halfnatuurlijke graslanden, een dicht netwerk van houtkanten en bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en onverstoorde overgangen naar de drogere
valleiflanken.
In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuuren waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en
bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de
verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…).
In delen van de beekvalleien waar een hoge kwelintensiteit is, is
natuurontwikkeling essentieel. Verder worden het herstel van de infiltratiekwelrelatie, de natuurlijke waterhuishouding met hoge wintergrondwaterstanden
en een goede waterkwaliteit vooropgesteld.
De grondgebonden landbouw, gericht op permanent graslandgebruik, kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
De vallei wordt gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

40.1. Tappelbeekvallei
40.2. Molenbeekvallei

40.3. Vallei Bovenvliet (Kleidaal Kerkeneinde)

41. Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebieden
-

-

-

-

-

-

De meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk weefsel hebben
een bijzonder belangrijke betekenis voor de leefbaarheid van de stad en een
meervoudige betekenis voor het open ruimte netwerk. Ze maken als stedelijke
groengebieden deel uit van de Groene Vingers en de Groene Ring waar ze
doordringen in het dichtbebouwd stedelijk weefsel.
In het sterk verstedelijkt gebied van het grootstedelijk gebied Antwerpen is er een
belangrijk tekort aan, en vraag naar recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande
randstedelijke of recreatieve groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij
verhogen in belangrijke mate de leefkwaliteit van het stedelijk milieu. Zij vervullen
een belangrijke rol als open ruimte kamers in of nabij het stedelijk weefsel.
Deze recreatieve open ruimten worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch
systeem, van de potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke
waarden, van bestaande agrarische waarden en van de recreatieve functies. Een
goede recreatieve ontsluiting is belangrijk. De concrete invulling zal dan ook
gebiedsspecifiek dienen te gebeuren.
Een verdere aantasting en versnippering van de grotendeels onbebouwde
gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouw wordt vermeden en er is
aandacht voor een goede landschappelijke integratie van aanwezige bebouwing
en infrastructuur.
In de valleigebieden worden de karakteristieke structuurbepalende processen van
de valleien in stand gehouden. Er wordt gestreefd naar het behoud en de
versterking van de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en
esthetische waarde van deze gebieden.
Landbouw heeft in een aantal open ruimten een rol te vervullen. Door in het
bijzonder het recreatief medegebruik te stimuleren is verbreding van de
landbouwdoelstellingen mogelijk.
De ingesloten open ruimten dienen als stapsteen naar de samenhangende open
ruimte. Ze betekenen een belangrijke meerwaarde voor de nabijgelegen
woonbuurt en vervullen een rol in de uitbouw van wandel- en fietswegen die de
verbinding leggen met de achterliggende samenhangende open ruimte. Anderen
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worden ingericht in functie van stedelijke recreatie met sport- en speelterreinen of
een golfterrein in een groene omgeving en anderen fungeren als parkgebied.
-

-

-

-

-

-

-

Een deel van de groengebieden is bebouwd en kan verder bebouwd worden op
voorwaarde dat de onbebouwde delen kunnen ingeschakeld worden in het
recreatief netwerk (bv. UA-campus en omgeving).
Het groengebied langs de ring van Antwerpen wordt momenteel reeds
ingeschakeld in het fietsnetwerk, maar heeft, vb in het gebied van de Schijn meer
potenties voor recreatieve en meer natuurlijke invulling.
Er wordt rekening gehouden met de gezamenlijke aanleg van enerzijds

een dubbelsporige goederenlijn tussen het vormingsstation Antwerpen
Noord en de aansluiting met lijn 16 (in Lier) en anderzijds de autoweg
A102 tussen Merksem en Wijnegem. Tussen Merksem en Wommelgem
wordt de spoorlijn gebundeld met de mogelijk toekomstige A102 (binnen
de voorziene reservatiestrook voor de A102) en met de reeds aanwezige
leidingenstrook.

In de omgeving Ertbrugge (41.2.) is bosuitbreiding mogelijk indien rekening wordt
gehouden met de landschappelijke kwaliteit. Hier is ook een rol weggelegd voor
een recreatieve- en parkfunctie.
Voor de omgeving van de Schijnvallei (41.3, 41.4) primeeren de natuur en
waterberging. Aansluitend bij de kernen en stoomafwaarts in de richting van de
stad wordt de recreatieve functie belangrijker met het golfterrein en het provinciaal
Domein Ter Rivierenhof
Behoud en uitbouw van functioneel volwaardige domeinen (vb Nachtegael Park /
Middelheim Beeldenpark) in een (ruimtelijk verweven) park- bos- en of agrarische
structuur staat voorop. Een parkbeheer gebaseerd op cultuurhistoriek en gericht
naar de mens en de natuur is prioritair en heeft ook tot doel het verhogen van de
ecologische waarde.
Ook het golfterrein Cleydael (41.14.) kan een belangrijke rol als stedelijk
groengebied vervullen.
Naast de uiterst belangrijke vervoersfunctie van de Groene Ring komen ook nog
ander functies aan bod. Zo kan hij een rol spelen in de aaneenschakeling van
verschillende groengebieden (bv. Brilschans en Wolvenberg) en van recreatieve
polen (fietsverbindingen langs de ring).
In het randstedelijk groengebied rond het Fort van Wommelgem wordt gestreefd
naar behoud van landbouw (Cfr Open Schootsveld
De omgeving ‘Kontich Broekbos – Boutersem – Verbrande Hoeve - Molenbos ‘ is
gemengd van invulling. Behoud van het onbebouwde karakter in functie van
waterbeheer is van belang in de valleien van de Edegemse beek en de vallei van
de Lauwerijkbeek . Een afwisseling van gebieden met een natuurfunctie en
gebieden met een landbouwfunctie garandeert het behoud van de open ruimte in
dit verstedelijkt gebied.
Fort 7 en Fort 8 zijn ingebed in een sterk verstedelijkt weefsel en zijn van belang
voor natuur en recreatie. De begraafplaats Schoonselhof maakt deel uit van de
groenstructuur en wordt verder ontwikkeld als park. Er wordt gestreefd naar
verbiningen tussen beiden.
In het stedelijk groengebied 41.11 is het wetenschapspark Steytelinckpark,
campus UA en het golfterrein Drie Eycken gelegen ontwikkeling van deze
gebieden dient steeds gepaard te gaan met het behoud van verbindingen tussen
het stadsrandbos en de stad. .

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

41.1. Groene Ring
41.2. Omgeving Ertbrugge
41.3. Schijnvallei (Rivierenhof –
Ruggeveld)
41.4. Schijnvallei (tussen R11 en
Albertkanaal)
41.5. Open ruimtegebied Fort 2 (RUP
open Schootsveld)
41.6. Open ruimtegebied Fort 3
(Mortsel)
41.7. Omgeving Fruithout - Molenveld
41.8. Kontich Broekbos – Boutersem –
Verbrande Hoeve – Molenbos

41.1. Groene Ring
41.9. Middelheimpark Nachtegalenpark - park Den
Brandt
41.10. Fort 5 en Kasteel Ter Linden
41.11. Steytelinckpark – Fort 6 - UAcampus – Drie Eyken
41.12. Neerland
41.13. Klaverblad, Schoonselhof en
Nachtegalenhof (Fort 8)
41.14. Kleidaal
41.15 Notelaar
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42. Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

-

-

-

Een aantal beekvalleien vormen een lint doorheen het landschap door de
aaneenschakeling van kleinere natuurgebieden, bosjes en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.
Deze valleigebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en verbetering
van de kwaliteit van de valleigebonden natuurwaarden en van de kleine
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie
zoveel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.
Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en andere natuurrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd op
de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen winterbed,
structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen
vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig
dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard blijft en waar nodig
hersteld kan worden.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of kasteelparken
liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van de kasteelparken
zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische te behouden
elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een betere integratie van de parken met
de omliggende bosbestanden.
In de Babbelbeekse beemden vindt geen bosuitbreiding plaats en wordt de
natuurverweving uitsluitend voorzien in de lager gelegen delen.
Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

42.1. Molenbeekvallei - Oost
42.2. Babbelbeekse beemden (Duffel/Lier)

-

43. Droge ecologische verbinding
-

-

-

Lijnvormige structuren vormen een lint doorheen het landschap door de
aaneenschakeling van kleinere natuurgebieden, bosjes en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.
Deze gebieden worden gedifferentieerd als droge natuurverbinding. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en verbetering van
de kwaliteit van de natuurwaarden en van de kleine landschapselementen. Via
stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zoveel mogelijk afgestemd
op de natuurlijke en landschappelijke waarden.
Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en andere natuurrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.
Door het landbouwgebied Duffel – Waarloos (32.9) en hoger door het stedelijke
weefsel loopt de Oude Spoorwegberm Kontich-Duffel als droge natuurverbinding.
De aanwezige natuurwaarden (struweel, bos, poelen, …) worden verder versterkt
en uitgebreid, eventueel via bosuitbreiding. Het uitwerken van deze
natuurverbinding is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

43.1. Oude spoorwegberm Kontich –
Duffel

-

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos - Gewenste ruimtelijke structuur
regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant

39/54

september 2008

Gewenste ruimtelijke structuur

44. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en Zeehaven
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen de stedelijke
ontwikkelingen.

-

De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen is een planningstaak van
Vlaams niveau. Het planningsproces hiervoor is lopend. Er zijn grote, al dan niet
ingesloten, open en groene ruimten binnen het voorontwerp van perimeter van het
grootstedelijk gebied Antwerpen gesitueerd. Deze open en groene ruimten
behoren tot de agrarische en natuurlijke structuur van Vlaams niveau. Binnen het
proces van het grootstedelijk gebied werd niet over al deze gebieden een
uitspraak gedaan. Waar er gebiedsgericht overlapping is, worden de visies op
elkaar afgestemd.
Gebieden:
Kaart 5

Kaart 6

44.1. Grootstedelijk gebied Antwerpen
44.2. Kleinstedelijk gebied Lier

44.1. Grootstedelijk gebied Antwerpen
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4.3

Deelruimte 4. Schelde en Rupel

Situering
De deelruimte ‘Schelde en Rupel’ omvat de Boomse cuesta, de valleien van de Rupel en de vallei (rechteroever)
van de Schelde (tot aan de Antwerpse ring).
Visie
De Schelde en Rupel met hun belangrijke natuurwaarden domineren deze deelruimte.
Het betreft de oude, landschappelijk zeer aantrekkelijke polderlandschappen, de oude kleigroeven op de Boomse
cuesta (die worden behouden en in de toekomst, na afloop van de klei-ontginning in de actieve groeven, verder
uitgebreid), alsook ‘nieuwe’ natuur (Hobokense polder, Noordelijk en Zuidelijk Eiland). De stuifzandrug van
Bornem en het cuestafront van de klei van Boom zijn markante terreinovergangen.
De Schelde is mogelijk ook als één van de groene vingers die het stedelijke weefsel binnendringen te
beschouwen.
Een deel van deze deelruimte wordt ingenomen door bebouwingskernen en industriële zones.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Schelde en Rupel wordt weergegeven door middel van de
structuurschetsen op kaarten 7 en 8.
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 4 : SCHELDE EN RUPEL – NOORDELIJK DEEL
KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 4 : SCHELDE EN RUPEL – ZUIDELIJK DEEL
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Schelde en Rupel is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
49. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

-

-

-

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en
herstel van kleinschalige valleilandschappen met kwelgebonden natuurwaarden,
halfnatuurlijke graslanden, een dicht netwerk van houtkanten en bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en onverstoorde overgangen naar de drogere
valleiflanken.
In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuuren waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en
bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de
verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…).
In delen van de beekvalleien waar een hoge kwelintensiteit is, is
natuurontwikkeling essentieel. Verder worden het herstel van de infiltratiekwelrelatie, de natuurlijke waterhuishouding met hoge wintergrondwaterstanden
en een goede waterkwaliteit vooropgesteld.
De grondgebonden landbouw, gericht op permanent graslandgebruik, kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
De vallei wordt gevrijwaard van verdere bebouwing.
Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen, worden behouden en verder uitgebouwd.
De Schelde en de Rupel behoren tot de natuurlijke structuur op Vlaams niveau,
maar zijn ook een hoofdwaterweg en hebben aldus een belangrijke
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-

-

vervoersfunctie. Ter hoogte van de industriezones zijn de natuurwaarden beperkt
tot het gebied aan de waterzijde van de dijk of op sommige plaatsen tot de
waterloop zelf omdat de oevers ingericht zijn als kade of doorsneden zijn door
sluizen.
De landschappelijk zeer waardevolle polders van Hingene en Bornem (met de
Oude Schelde en diverse wielen) vormen veruit het grootste natuurcomplex in
deze deelruimte dat sterk structuurbepalend is. Het behoud van de openheid van
de Oude Schelde als structurerend element wordt (conform BPA en GRS)
gegarandeerd door beheerslandbouw.
Gezien de aard van de ‘nieuwe’ natuurcomplexen (Hobokense polder, Noordelijk
en Zuidelijk Eiland) is een terugkeer naar de natuurlijke situatie niet haalbaar. Een
voor de natuurwaarden zo gunstig mogelijke fysische toestand wordt nagestreefd.
Aanpalende, bestaande natuurgebieden (Oude Nete-arm (incl weilanden), Lazernij
en het Niels Broek) of te ontwikkelen natuurgebieden (zoals Bovenzanden, cf.
waterberging Sigma) worden tevens tot gebied 49.1. gerekend.
In de Benedenvlietvallei (49.3.) gaat de nodige aandacht uit naar het recreatief
medegebruik ingevolge de nabijheid van de St-Bernardusabdij.
Binnen het complex Broek Denaeyer – Blaasveldbroek is de Zwarte Beek een
waardevolle natuurelement.
Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

49.1. Schelde en Rupel
49.2. Hobokense Polder
49.3. Benedenvlietvallei (Schelle)

49.1. Schelde en Rupel
49.4. Vlietvallei (Ruisbroek)
49.5. Polders van St. Amands
49.6. Polders van Bornem en Hingene
49.7. Noordelijk en Zuidelijk Eiland
49.8. Complex Broek Denaeyer –
Blaasveldbroek

50. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

-

-

-

Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen maken (zoveel mogelijk) deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN). Voor deze complexen wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten en graduele overgangen tussen
verschillende vegetatietypen.
De meest kwetsbare kernen van de zeer waardevolle natuurcomplexen worden
ruimtelijk gebufferd binnen voldoende grote samenhangende complexen. De
natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de
kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze gebieden voor zacht recreatief
medegebruik.
De kleigroeven als structuurbepalende natuurcomplexen moeten in samenhang
met de cultuurhistorische en landschappelijke context behouden en versterkt
worden. Deze versterking bestaat onder andere uit de verdere uitbreiding met de
nu actief geëxploiteerde groeven die in een latere fase aan natuurontwikkeling
onderhevig zullen zijn.
In het gebied van de kleiputten van Terhagen wordt de aanleg van een golfterrein
onderzocht in het kader van het golfmemorandum.
Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

-

50.1. Kleiputten Terhagen
50.2. Walenhoek
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51. Behoud en versterking van bestaande, multifunctionele boscomplexen
-

-

-

Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
gelegd worden.
Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur, gericht
op een meer gevarieerde bosstructuur. Ecologisch waardevolle elementen worden
behouden en versterkt.
Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.
In de Rupelvallei nabij Ruisbroek komen enkele grotere boscomplexen voor
(Gebuispolder en Sauvegarde). Verder komen er verspreid in deze deelruimte nog
kleinere, multifunctionele boscomplexen voor die in samenhang met de
landschappelijke context behouden en versterkt moeten worden. Deze bossen
worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Voor het multifunctionele complex Walenhoek wordt de visie zoals uitgewerkt in
het BPA overgenomen.
Het boscomplex Plantenhoek (51.2) kan doorsneden worden door een
ontsluitingsweg mits er de nodige aandacht wordt gegeven aan behoud van het
geheel
Het natuur- of bosgebied aan Walenhoek (51.1) vormt een bufferbos tussen Niel
en het regionaal bedrijf en de ontsluitingsweg. Het wordt gekenmerkt door
interessante natuurwaarden.
Het versterken van de bosstructuur in de gebieden 51.3 Sauvegarde en 51.4
Gebuispolder wordt in hoofdzaak intern voorzien.
Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8
51.1. Walenhoek
51.2. Plantenhoek
51.3. Sauvegarde
51.4. Gebuispolder
51.5. Eikenbroek

52. Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en andere natuurrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd. De natuurlijke waterbergingsfunctie van de
valleigebieden wordt bewaard en waar nodig hersteld. Dit is vooral van belang in
functie van de bescherming van de stroomafwaarts gelegen gebieden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv.
bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…).
Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

In de valleien van de Zwarte Beek en Grootbroekloop liggen een aantal kleinere
stukken die kunnen gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de valleigebonden natuurwaarden en van de
kleine landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt de
landbouwfunctie zoveel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke
waarden.

-

De vallei van de Zwarte Beek heeft een belangrijke rol voor het behoud van de
open ruimte. Het gedeelte in landbouwgebied wordt via stimulerende maatregelen
afgestemd op versterken van de plaatselijke natuurwaarden en wordt in ieder
geval bouwvrij gehouden.
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Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8
52.1. Vallei van de Zwarte Beek

53. Behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon verweven met
grondgebonden landbouw
-

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur- en
landschapselementen en hun ruimtelijke samenhang wordt behouden en versterkt.
Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar combineren.
Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het beleid is
gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijk herstel van de aanwezige natuur-, bos- en landschapselementen.
In geen enkele van deze gebiedjes wordt bosuitbreiding als doel gesteld.
Een differentiatie in bouwvrije zones is lokaal in dit concept uiteraard steeds
mogelijk afhankelijk van de landschappelijke kenmerken van de gebieden.
Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Tussen Ruisbroek en het Zeekanaal wordt een groene buffer behouden (53.3.).

-

Zolang de Spierbroekpolder niet ingezet wordt als Gecontroleerd
overstromingsgebied binnen kan het landbouwgebruik in dit gebied behouden
blijven. De te bewaren natuurelementen zijn de poldersloten en gekoppelde
natuurwaarden en de weilanden. Het gebied behoudt zijn bouwvrij karakter. het
Sigmaplan is de Spierbroekpolder (onderdeel van gebied 53.1) aangeduid als
reservegebied (maatregel: GOG 2030).
Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

-

53.1. Landbouwgebied St. Rochuskapel,
Spierbroekpolder
53.2. Landbouwgebied Onder Oudbroek
/ Paddebroek / Kasteel van
Hingene
53.3. Landbouwgebied Engelse Hoek
53.4. Landbouwgebied Heindonk

54. Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen als
natuurverbinding
-

-

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, recreatie, industrie, …) waarin ze gelegen zijn, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van bebouwing.
Deze natte natuurverbindingen zijn van provinciaal niveau en belang. Het
uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.
De Wullebeek, de Vliet en de Zwarte Beek hebben een functie als natte
natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de migratie van fauna en flora. De
verbindende functie wordt mede gerealiseerd door een netwerk van droge en
natte elementen zoals kleinere bosjes en kleine landschapselementen
(houtkanten, hagen, …), vijvers op en langs de oevers en dijken.
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Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

54.1. Wullebeek

54.2. De Vliet
54.3. Zwarte Beek

55. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
De gave landschappen in de deelruimte ‘Schelde en Rupel’ kenmerken zich door:
-

Het kasteeldomein Tibur en de oude dijken, die bijdragen tot een schilderachtig
geheel;
De Nete als dominerend element in het landschap;
De relictwaarde van het open gebied, direct palend aan een sterk verstedelijkte
zone;
De oude Schelde als belangrijkste ruimtelijk structurerend element binnen een
redelijk intact polderlandschap;
Waterrijke zones in de alluviale vlaktes van de Rupel en de Schelde;
Complexen van winter- en zomerdijken, wielen, repelvormige perceleringen en
dreven als ruimtelijk structurerende elementen;
De bossen van het kasteeldomein die het gesloten karakter van het
compartimentenlandschap in de vallei bepalen;

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.
Gebieden:

56.

Kaart 7

Kaart 8

-

55.1. Polder van St. Amands (grootste
deel buiten deze deelruimte
gelegen)
55.2. Monding van de Durme in de
Schelde (grootste deel buiten deze
deellruimte gelegen)
55.3. Landschap van de Oude Schelde
tussen Bornem en Weert
55.4. Polder en Kasteel van Hingene
55.5. Kasteel van Hingene
55.6. Blaasveldbroek met omgeving
(klein deel buiten deze deelruimte
gelegen)
55.7. Zennegat en Battenbroek (klein
deel binnen deze deelruimte)

Behoud en versterking van waardevolle stedelijke groengebieden
-

-

-

-

De meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk weefsel hebben
een bijzonder belangrijke betekenis voor de leefbaarheid van de stad en een
meervoudige betekenis voor het open ruimte netwerk. Ze maken als stedelijke
groengebieden deel uit van de Groene Vingers en de Groene Ring waar ze
doordringen in het dichtbebouwd stedelijk weefsel.
In het sterk verstedelijkt gebied van het grootstedelijk gebied Antwerpen is er een
belangrijk tekort aan, en vraag naar recreatief groengebied. Nieuwe of bestaande
randstedelijke of recreatieve groenpolen worden ontwikkeld of uitgebreid. Zij
verhogen in belangrijke mate de leefkwaliteit van het stedelijk milieu. Zij vervullen
een belangrijke rol als open ruimte kamers in of nabij het stedelijk weefsel.
Deze recreatieve open ruimten worden ontwikkeld uitgaande van het fysisch
systeem, van de potenties voor natuurontwikkeling, van landschappelijke
waarden, van bestaande agrarische waarden en van de recreatieve functies. Een
goede recreatieve ontsluiting is belangrijk. De concrete invulling zal dan ook
gebiedsspecifiek dienen te gebeuren.
Een verdere aantasting en versnippering van de grotendeels onbebouwde
gebieden door verspreide bebouwing en lintbebouw wordt vermeden en er is
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-

-

-

-

aandacht voor een goede landschappelijke integratie van aanwezige bebouwing
en infrastructuur.
De ingesloten open ruimten dienen als stapsteen naar de samenhangende open
ruimte. Ze betekenen een belangrijke meerwaarde voor de nabijgelegen
woonbuurt en vervullen een rol in de uitbouw van wandel- en fietswegen die de
verbinding leggen met de achterliggende samenhangende open ruimte. Anderen
worden ingericht in functie van stedelijke recreatie met sport- en speelterreinen of
een golfterrein in een groene omgeving en anderen fungeren als parkgebied.
Een deel van de groengebieden is bebouwd en kan verder bebouwd worden op
voorwaarde dat de onbebouwde delen kunnen ingeschakeld worden in het
recreatief netwerk.
In de valleigebieden worden de karakteristieke structuurbepalende processen van
de valleien in stand gehouden. Er wordt gestreefd naar het behoud en de
versterking van de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en
esthetische waarde van deze gebieden.
Landbouw heeft in een aantal open ruimten een rol te vervullen. Door in het
bijzonder het recreatief medegebruik te stimuleren is verbreding van de
landbouwdoelstellingen mogelijk.
De gebiedjes Kallebeek Noord en Zuid zitten hebben, naast hun functie als
recreatieve groenpool, vooral een ecologische functie.
Het stedelijk groengebied ten zuidoosten van kleinstededlijk gebied Boom is
opgebouws uit verschillende onderdelen: het provinciaal domein De Schorre, sterk
gericht op recereatie en het gebied van de Oude Kleiputten dat gereserveerd is
voor een golfterrein. De actuele natuurwaarde is er hoog. Er wordt bij voorkeur
voorzien in een invulling die de toegangkelijkheid van het gebied verhoogt en waar
mogelijk de natuurwaarden respecteert.

Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

56.1. Kallebeek Noord
56.2. Kallebeek Zuid

56.3 Park van Boom
56.4 De Schorre en Golf Kleiputten
Terhagen

57. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden en Zeehaven
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen de stedelijke
ontwikkelingen.

-

De afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen is een planningstaak van
Vlaams niveau. Het planningsproces hiervoor is lopend. Er zijn grote, al dan niet
ingesloten, open en groene ruimten binnen het voorontwerp van perimeter van het
grootstedelijk gebied Antwerpen gesitueerd. Deze open en groene ruimten
behoren tot de agrarische en natuurlijke structuur van Vlaams niveau. Binnen het
proces van het grootstedelijk gebied werd niet over al deze gebieden een
uitspraak gedaan. Waar er gebiedsgericht overlapping is, worden de visies op
elkaar afgestemd.
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Boom is een planningstaak van
provinciaal niveau.

-

Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

57.1. Grootstedelijk gebied Antwerpen

57.1. Grootstedelijk gebied Antwerpen
57.2. Kleinstedelijk gebied Boom
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58. Behoud en versterken ecologische lijninfrastructuur (sloten) verweven met grondgebonden landbouw
-

-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt gevrijwaard voor
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied, samen met de lineaire
landschapselementen (sloten).
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van de rechtszekerheid voor de
grondgebonden landbouw, waarbij het open landschap behouden en versterkt
wordt, samen met de lineaire landschapselementen (poldersloten) die behouden
blijven.
Het open karakter van het gebied wordt als basis gebruikt voor de aanduiding als
bouwvrije agrarische zone.
Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.
In de Rupelvallei liggen een aantal kleinere stukken die kunnen gedifferentieerd
worden als natuurverwevingsgebied. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud
van de grondgebonden landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor
een duurzame instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de kleine
landschapselementen (slotenstelsel). Via stimulerende maatregelen wordt de
landbouwfunctie zoveel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke
waarden.
Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

58.1. Polder van Schelle en Niel

59. Behoud en versterken van markante terreinovergangen
-

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee duidelijk
verschillende landschappen. Dikwijls gaat deze overgang gepaard met een
verschil in bodemgebruik en/of percelering.
Het vrijwaren van structurele reliëfelementen draagt bij tot de herkenbaarheid van
belangrijke morfologische eenheden.
Het beleid is gericht op het behoud van de zichtbaarheid en op de vrijwaring van
bebouwing.
Op de kaart werd de oorspronkelijke voet van het cuestafront aangeduid.
Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8

59.1. Cuestafront van de klei van Boom

59.1. Cuestafront van de klei van Boom
59.2. Stuifzandrug van Bornem

60. Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw als drager van
de open ruimte
-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden
landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de beroepslandbouw, waarbij het open landschap
behouden en versterkt wordt.
Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden. Op gemeentelijk niveau kunnen nog lokale natuurverbindingen uitgewerkt
worden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
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waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
-

Het gebied 60.1 is/wordt onteigend in het kader van het Sigmaplan met ook op
behoud van de landbouw en behoudt als bouwvrij gebied.

Gebieden:
Kaart 7

Kaart 8
60.1. Landbouwgebied Heindonk
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4.4

Deelruimte 5. Klein-Brabant

Situering
De deelruimte Klein-Brabant strekt zich uit vanaf de valleirand van de Rupel en Schelde tot aan de
provinciegrens.
Visie
Klein-Brabant is een uitgesproken landbouwgebied met een sterke, grondgebonden landbouw (o.a.
vollegrondsgroententeelt). Naast het mozaïeklandschap (landbouw-bos-natuur) dat ontstond op de drogere
stuifzandrug (met een markante steilrand als terreinovergang m.n. de stuifzandrug van Bornem (zie deelruimte
4)), vinden we de natuurwaarden hier vooral in de natte sfeer (valleien en depressies). Tussen de N16 en de
Rupelvallei is de landbouw ruimtelijk functioneel minder samenhangend, hier vinden we de natuurkernen de
‘Moeren’ en de Vlietvallei. De valleien van de Molenbeken worden gedifferentieerd als natte natuurgebieden.
Lippelobos strekt zich over de provinciegrens uit.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Klein-Brabant wordt weergegeven door middel van de
structuurschets op kaart 9.
KAART 9 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 6 : KLEIN-BRABANT
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Klein-Brabant is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
61. Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

-

-

Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.
De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden
landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.
Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
Het zuidelijke deel van het landbouwgebied Liezele-Breendonk (61.3.) betreft een
zone non-aedificandum.
De vlasrootputten die her en der verspreid voorkomen zijn markante,
cultuurhistorische en ecologisch belangrijke landschapselementen.
Een groot deel van landbouwgebied Breendonk – Tisselt werd door de provincie
aangeduid als zoekzone voor regionale bedrijventerreinen. Ergens binnen deze
zoekzone zal een 70-tal hectaren worden afgebakend als regionaal
bedrijventerrein. Het gebied is belangrijk als gebied met intensieve
vollegrondstuinbouw, dat door het bedrijventerrein niet in zijn functie en
samenhang mag geschaad worden.

Gebieden:
61.1. Landbouwgebied St. Amands – Oppuurs – Bornem - Puurs
61.2. Landbouwgebied Wipheide
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61.3. Landbouwgebied Liezele - Breendonk
61.4. Landbouwgebied Breendonk - Tisselt
61.5. Landbouwgebied Tisselt - Leest
61.6. Landbouwgebied Heihoek – Kleine Heide

62. Ruimtelijk functioneel minder samenhangende gebieden vrijwaren voor de landbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

-

-

Het ruimtelijk functioneel minder samenhangend landbouwgebied tussen de
dorpskernen van Oppuurs, Liezele en Lippelo wordt voor de landbouw
gevrijwaard. Het landbouwgebeuren functioneert als ruimtelijke drager en
landbouw vormt er de hoofdfunctie.
Deze landbouwgebieden vormen een belangrijke ruimtelijke buffer tegen de
oprukkende verstedelijking. Het gebied heeft een belangrijke functie als open
ruimte corridor en wordt gevrijwaard van verdere bebouwing en vertuining.
Binnen deze landbouwkamers wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegagrandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
Ook tussen de N16 en de Rupelvallei bevinden zich enkele ruimtelijk functioneel
minder samenhangende landbouwgebiedjes.
In die gebieden met belangrijke erfgoedwaarden wordt het behoud van de open
ruimte gegarandeerd door grondgebonden landbouw.
De vlasrootputten die her en der verspreid voorkomen zijn markante,
cultuurhistorische en ecologisch belangrijke landschapselementen.

Gebieden:
62.1. Landbouwgebied Oppuurs - Liezele
62.2. Landbouwgebied Grote Kouter, Moortelbos en Eikse kouter
62.3. Landbouwgebied Kleine Amer

63. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

-

-

-

-

Deze structuurbepalende natuurcomplexen zijn allen gelegen in natuurlijke
depressies en hun waarde situeert zich dan ook voornamelijk in de natte sfeer. Ze
moeten in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context
behouden en versterkt worden.
Deze ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
belangrijke natuurcomplexen maken (zoveel mogelijk) deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN). Voor deze complexen wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten en graduele overgangen tussen
verschillende vegetatietypen.
De meest kwetsbare kernen van de zeer waardevolle natuurcomplexen worden
ruimtelijk gebufferd binnen voldoende grote samenhangende complexen. De
natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de
kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze gebieden voor zacht recreatief
medegebruik.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
In gebied 63.1 Hoge Heide is beperkte bosuitbreiding mogelijk.

Gebieden:
63.1. Hoge Heide
63.2. Complex Orchis - Breeven
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63.3. Het Moer van Bornem
63.4. Het Moer van Puurs

64. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

-

-

-

-

Binnen dit natuurcomplex wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel
van kleinschalige valleilandschappen met kwelgebonden natuurwaarden,
halfnatuurlijke graslanden, een dicht netwerk van houtkanten en bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en onverstoorde overgangen naar de drogere
valleiflanken.
In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuuren waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en
bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de
verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…).
In delen van de beekvalleien waar een hoge kwelintensiteit is, is
natuurontwikkeling essentieel. Verder worden het herstel van de infiltratiekwelrelatie, de natuurlijke waterhuishouding met hoge wintergrondwaterstanden
en een goede waterkwaliteit vooropgesteld. De grondgebonden landbouw, gericht
op permanent graslandgebruik, kan lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.
De vallei wordt gevrijwaard van verdere bebouwing.
In de Vlietvallei tussen Keulenhoek en Klein-Mechelen zijn er mogelijkheden tot
bosuitbreiding.
De vlasrootputten die her en der verspreid voorkomen zijn markante,
cultuurhistorische en ecologisch belangrijke landschapselementen.

Gebieden:
64.1. Vallei Vliet / Grote Molenbeek en Klaverbeek
64.2. Vallei Molenbeek (Liezele Fort – Lanenbeemd)

65. Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

-

-

Deze valleien vormen een lint doorheen het landschap door de aaneenschakeling
van kleinere natuurgebieden, bosjes en kleine landschapselementen die verweven
voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.
Dit deel van de vallei wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de valleigebonden natuurwaarden en van de
kleine landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt de
landbouwfunctie zoveel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke
waarden.
Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en andere natuurrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd. De natuurlijke waterbergingsfunctie van de
valleigebieden wordt bewaard en waar nodig hersteld. Dit is vooral van belang in
functie van de bescherming van de stroomafwaarts gelegen gebieden.
De structuurkenmerken van de waterloop worden waar nodig verbeterd door meer
ruimte (hermeandering, natuurlijke oevers, …) te voorzien voor de waterloop. Dit
mag echter geen hypotheek leggen op het landbouwgebruik in de aangrenzende
percelen. Anderzijds worden mogelijke negatieve invloeden (inspoeling van
nutriënten, …) op de waterloop tegengegaan.
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Gebieden:
65.1. Vallei van de Klaverbeek (stroomop vanaf Schulbosheideloop)

66. Behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon verweven met
grondgebonden landbouw
-

-

-

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur- en
landschapselementen en hun ruimtelijke samenhang wordt behouden en versterkt.
Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar combineren.
Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het beleid is
gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijk herstel van de aanwezige natuur-, bos- en landschapselementen.
Een differentiatie in bouwvrije zones is lokaal in dit concept uiteraard steeds
mogelijk afhankelijk van de landschappelijke kenmerken van de gebieden.
Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.
Verspreid in het gebied kunnen belangrijke bestaande kastelen en/of
kasteelparken liggen. De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van
de kasteelparken zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische te behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een
betere integratie van de parken met de omliggende bosbestanden.
In landbouwgebied Polder van Pullaar vormt De Zielbeek één van de elementen
van de natuurlijke structuur. Ontwikkeling ervan wordt uitgewerkt in samenhang
met de rest vande waterloop die geselecteerd is als natte natuurverbinding van
provinciaal niveau en belang. Gebied 66.1 (Landbouwgebied Eikevliet) is een
gebied met afwisseling van gebieden in landbouwgebruik en gebieden met
natuurwaarden. Het gebied dient zijn openheid te behouden en is van belang als
buffering van negatieve invloeden in het gebied het Moer
Het mozaïekgebied 66.5 Lippelobos en omgeving is vormt een belangrijke schakel
in de verbinding van het Lippelobos met Klwverbeek (Bouwbeek). De bestaande
bossen vormen te behouden en versterken stapstenen binnen een gebied.
Landbouw blijft behouden als drager vna het landschap

Gebieden:
66.1. Landbouwgebied Eikevliet
66.2. Landbouwgebied Hof van Coolhem – Geren – Polder van Pullaar
66.3. Kraaienbroek
66.4. Luipegem
66.5. Lippelobos en omgeving

67. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
De gave landschappen in Klein-Brabant kenmerken zich door:
-

De zeer herkenbare steilranden als overgang naar de vallei van de Schelde en de
Rupel;
Het boscomplex Lippelobos als ruimtelijk contrasterend element binnen een open
landbouwlandschap;
De vallei van de Molenbeek als ruimtelijk structurerend en zeer karakteristiek
valleigebied;
De moerassige laagten, die in stand blijven door historisch stabiel grondgebruik en
vaak, zoals Het Moer, relicten zijn van oude fluviatiele stelsels;

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.
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Gebieden:
67.1. Sint-Bernardusabdij
67.2. Het Moer te Eikevliet
67.3. Kasteel van Kolem en De Moeren
67.4. Blaasveldbroek met omgeving (grotendeels buiten deze deelruimte gelegen)
67.5. Vallei van de Molenbeek te Puurs
67.6. Domein Hof te Melis met omgeving (deels buiten deze deelruimte gelegen)

68. Behoud en versterking van bestaande, multifunctionele boscomplexen
-

Dit boscomplex dat zich uitstrekt over de provinciegrens kan in samenhang met de
landschappelijke context behouden blijven en versterkt worden. Dit bos wordt
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
gelegd worden.
Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur, gericht
op een meer gevarieerde bosstructuur. Ecologisch waardevolle elementen worden
behouden en versterkt.
Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.

Gebieden:
68.1. Lippelobos en omgeving

69. Behoud en ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen als
natuurverbinding
-

-

-

-

Deze beken hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van belang
voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door een netwerk van droge en natte elementen zoals kleinere
bosjes en kleine landschapselementen (houtkanten, hagen, …), vijvers op en
langs de oevers en dijken.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, recreatie, industrie, …) waarin ze gelegen is, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van bebouwing.
Deze beken zijn een natte natuurverbinding van provinciaal niveau en belang. Het
uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
69.1. Zielbeek - Bosbeek
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70. Forten en schansen
-

De eerste en tweede fortengordel van Antwerpen worden ten minste vanuit de
erfgoedwaarde in samenhang met elkaar benaderd. De forten van Bornem en
Liezele zijn ook aangeduid als Habitatrichtlijngebied (voor vleermuizen). De
schans van St-Pietersburcht is eveneens van belang voor Vleermuizen. Alle forten
hebben hiernaast ook nog in meerdere of mindere mate andere ecologische
functies. Veelal is ook de culturele en recreatieve functie van groot belang, zoals
bij het Fort van Liesele en het Fort van Breendonk.

-

Voor de forten en schansen die belangrijk zijn als overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen, dikwijls soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan op
internationaal niveau, kan het beheer kan meestal beter afgestemd worden om
deze rol te versterken (hoog vochtgehalte, toegankelijkheid voor de vleermuizen
verbeteren, structuurrijke wanden en nissen). In de omgeving van de forten en de
schansen wordt de landschapsecologische kwaliteit verbeterd om ze geschikt te
maken als foerageergebied voor de vleermuizen. Waterelementen en opgaande
groenlijnen (en andere kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld ruigten)
zijn hierbij de belangrijkste waarden.

-

De verschillende functies worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd rekening
houdend met het wettelijke kader (o.a. Habitatrichtlijn) zodanig dat duurzame
instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor deze domeinen
werden aangemeld als Habitatrichtlijngebieden mogelijk is.

-

Bij verbouwing of aanpassing moet rekening gehouden worden met de
erfgoedcomponent en de bouwfysische waarde.

Het Fort van Bornem sluit aan bij het natuurcomplex Orchis-Breeven.
Gebieden:
70.1. Fort van Bornem
70.2. Schans St.-Pietersburcht
70.3. Fort van Liezele
70.4. Fort van Breendonk
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensusgebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen een
‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
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aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

De voorliggende nota is het resultaat van een verkenningsfase waarbinnen een eerste aanzet tot
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Noorderkempen werden
geformuleerd aan de hand van een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visieelementen vanuit:

-

de betrokken gemeenten;

-

de betrokken provincies;

-

rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren (regiowerkingen).

-

een aantal rechtstreeks betrokken Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water,
erfgoed en ruimtelijke ordening);

Betrokken gemeenten, provincies, belangengroepen en actoren werden hiertoe via een vragenlijst bevraagd.
Parallel hieraan werd door de betrokken Vlaamse administraties een voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar
de visie-elementen vanuit Vlaams niveau op landbouw, natuur en bos.

1.4

Statuut van de nota

Deze verkenningsnota werd als werk- en discussiedocument voorbereid binnen het projectteam dat is
samengesteld uit de Vlaamse administraties die een rol spelen in de beleidsdomeinen landbouw, natuur, bos,
water en erfgoed.
Het projectteam maakte hiertoe een eerste afweging van de tijdens de verkenningsfase aangebrachte
standpunten en visie-elementen vanuit betrokken gemeenten, provincies, belangengroepen en Vlaamse
administraties. De door gemeenten, provincies en belanggroepen aangebrachte standpunten en visie-elementen
die niet door het projectteam werden weerhouden zijn samen met een korte motivatie als bijlage bij deze nota
opgenomen. De door het projectteam weerhouden standpunten en visie-elementen zijn samen met de
standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken administraties verwerkt tot voorliggende nota.
De verkenningsnota dient als basis voor het verder overlegproces dat moet leiden tot een eindvoorstel van
gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma voor de regio Noorderkempen.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Noorderkempen is gelegen in het noorden van de provincie Antwerpen. De noordelijke,
westelijke en oostelijke begrenzing van de regio worden gevormd door de landsgrens met Nederland. De
zuidelijke begrenzing valt samen met de cuesta van de kleien van de Kempen. Deze is herkenbaar in het
landschap als een steilrand die in een lichte boogvorm van oost naar west doorheen de provincie loopt. Voor de
bepaling van de zuidwestelijke grens werd eveneens rekening gehouden met de gemeentegrenzen. De N 12
Turrnhout-Malle en de noordelijke grens van het regionaal stedelijk gebied Turnhout vormen de zuidoostelijke
grens.
De cuesta vormt de waterscheidingskam tussen het Schelde- en het Maasbekken. Op de cuesta ontstaan
verschillende beken. De waterlopen die naar het zuiden stromen, maken deel uit van het bekken van de Kleine
Nete. De andere stromen naar het noorden o.a. naar de Mark.
KAART 0 . SITUERING NOORDERKEMPEN
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht,
Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Baarle-Hertog, Merksplas, Beerse, Ravels, Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio
Noorderkempen.
De juridische en beleidsmatige planningscontext is weergegeven in de bijlage.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
Delen van de gemeenten Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar zijn opgenomen in de selectie van het
regionaal stedelijk gebied Turnhout. Regionaal stedelijke gebieden nemen omwille van hun verzorgingsniveau,
hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke plaats in in de ruimtelijke structuur
van Vlaanderen.
In grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied kan een stedelijk beleid in enkele geselecteerde kernen
noodzakelijk zijn om het buitengebied te vrijwaren van een stedelijke ontwikkeling. Hoogstraten werd om die
reden in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Hoogstraten ligt op grote afstand
van Turnhout en Antwerpen en heeft een goed uitgeruste historische stedelijke kern die duidelijk afgebakend kan
worden en heeft potenties om een stedelijk aanbodbeleid te voeren.
Bij de afbakening van de stedelijke gebieden op gewestelijk en provinciaal niveau moet aandacht gaan naar de
ruimtelijke inpassing van de landbouw. Als uit de visie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van activiteiten
en functies (o.a. landbouw) in het stedelijk gebied blijkt dat de aanwezige landbouwgebieden voor de
beroepslandbouw moeten gevrijwaard worden, moeten deze gebieden als onderdeel van de agrarische structuur
worden opgenomen.
Binnen het stedelijk gebied zijn er de randstedelijke groengebieden waartoe ook parken behoren, gebieden met
een multifunctioneel karakter. Zij komen in aanmerking voor de aanleg van bossen, uitbouw van parkgebieden en
stedelijke groenprojecten met socio-educatieve en / of recreatieve functie, natuurbouw en –ontwikkeling. In de
randstedelijke groengebieden moet de mogelijkheid bestaan dat het gewest, de provincie of de gemeente ruimte
voorziet voor de aanleg van speelbossen en –parken en dit op basis van de visie op het stedelijk gebied.
Buitengebied
De Noorderkempen is het open gebied tussen de Vlaamse Ruit, de Brabantse steden en het Limburgse stedelijk
kerngebied. De cuesta van de Noorderkempen vormt de zuidelijke grens en de overgang naar de
buitengebiedregio Neteland.
Het grote aaneengesloten landbouwgebied van de Noorderkempen, gekenmerkt door concentratie en
specialisatie van de niet-grondgebonden veehouderij (varkens en mestkalveren), is een structuurbepalend
landbouwgebied op Vlaams niveau. De omgeving van Rijkevorsel is het belangrijkste concentratiegebied voor de
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intensieve varkenshouderij. De mestkalverij concentreert zich rond Turnhout-Poppel. De melkveehouderij komt
verspreid voor in het buitengebied. In het RSV wordt gepleit voor het behoud van de bestaande concentraties
omwille van beheersing van ruimtelijke en milieueffecten. Concentratie heeft ook voordelen voor
infrastructuurvoorzieningen en mestverwerking ter plaatse.
Het glastuinbouwgebied van Hoogstraten wordt in het RSV vermeld als regio met concentratie en specialisatie
van tuinbouw onder glas of plastic. Het RSV streeft in functie van sanitaire randvoorwaarden naar een verweving
van glastuinbouw met grondgebonden landbouw. Daarnaast streeft het RSV ook naar een optimale bundeling ten
behoeve van gemeenschappelijke watervoorziening en afvalwaterzuivering. Mobiliteitsaspecten zijn hierbij een
belangrijk aandachtspunt. De uitbouw van nieuwe regio’s voor tuinbouw onder glas of plastic blijft mogelijk.
De beekvalleien van de Mark, het Merkske, de Noordermark en hun bijhorende natuurwaarden zijn
structuurbepalend op Vlaams niveau. De uitgestrekte heidegebieden (o.a. Kalmthoutse Heide, Klein en Groot
Schietveld), de vennen (omgeving Turnhout, Meerle), de moerascomplexen (o.a. De Maatjes, het Moer) en de
weidevogelgebieden (o.a. ten noorden van Wuustwezel-Loenhout, ten noorden van Turnhout) maken deel uit van
de natuurlijke structuur op Vlaams niveau.
De meeste bossen in de Noorderkempen zijn klein en komen verspreid voor. In het oostelijk deel van de
Noorderkempen liggen enkele grotere boscomplexen (Staatbossen Ravels, Hoge Vijverbos). De uitgestrekte
bosgebieden die een geheel vormen met de waardevolle natuurgebieden op de droge (stuif)gronden in Kalmthout
en Essen worden aangeduid als structuurbepalend op Vlaams niveau.
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten
worden behouden en versterkt. Belangrijke elementen zijn de natuurlijke beekvalleien, de Kempische kanalen, de
aanwezigheid van (laag)veen, de markante reliëfovergang van de cuesta van de Noorderkempen, de
voedselarme milieus, de vele vennen en de deels actieve stuifduinen.
Gebieden voor economische activiteiten
Het ruimtelijke beleid opteert om de economische activiteiten te concentreren in de economische knooppunten.
Voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide bedrijven kan ruimte voorzien worden in gemeenten
buiten de economische knooppunten. Volgende economische knooppunten zijn in het RSV geselecteerd:
* Turnhout en Hoogstraten: stedelijke gebieden als economische knooppunten
Alle stedelijke gebieden worden beschouwd als economische knooppunten. In functie van het economisch belang
van de stedelijke gebieden, kunnen bijkomende regionale bedrijventerreinen voorzien worden.
* Malle en Arendonk als economische knooppunten buiten stedelijke gebieden en buiten economische netwerken.
Deze gemeenten hebben een grote impact op de werkgelegenheid. Ze worden als specifiek economisch
knooppunt geselecteerd omwille van hun rol binnen de economische structuur van Vlaanderen. Ze hebben echter
niet dezelfde uitstraling als de stedelijke gebieden.
Lijninfrastructuur
De E19 Nederland-Antwerpen-Brussel werd geselecteerd als hoofdweg en bezit een verbindende functie op
internationaal en Vlaams niveau. De N19 en de N140 zijn geselecteerd als primaire weg II en hebben een
verzamelende functie op Vlaams niveau naar de E34 (op- en afritten Turnhout West en Centrum). De N144 is
eveneens geselecteerd als primaire weg II en heeft een verzamelende functie naar de E19 (aansluiting
Hoogstraten). De R13 (ring rond Turnhout) wordt omwille van zijn verbindingsfunctie tussen de N12 en de N119
geselecteerd als primaire weg II.
Het spoorwegtraject van de hoge snelheidslijn Antwerpen-Rotterdam in de nieuwe bedding parallel aan de E19
werd geselecteerd als hoofdspoorweg voor personenvervoer. De internationale verbinding Brussel-AntwerpenRoosendaal (Amsterdam) werd eveneens geselecteerd als hoofdspoorweg voor personenvervoer. Op dezelfde
lijn wordt de internationale verbinding Antwerpen-Rotterdam geselecteerd als hoofdspoorweg voor
goederenvervoer. Verder worden er in de Noorderkempen geen spoorlijnen geselecteerd als ruimtelijk
structurerend voor Vlaanderen. In de buitengebiedregio ligt slechts één spoorwegstation. Het hoofdstation
Turnhout is structuurbepalend voor het regionaal stedelijk gebied Turnhout. Voor een mogelijke toekomstige
spoorverbinding wordt het traject Turnhout-Tilburg vrijgehouden van bebouwing.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
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die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Noorderkempen. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee
sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha
bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos.
minimum

maximum

grote eenheden natuur (in ontwikkeling)

5.196 ha

6.860 ha

agrarische gebieden

40.163 ha

41.827 ha

waarvan maximaal te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving
overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving
bosuitbreiding
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Noorderkempen geformuleerd.
1. Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
De buitengebiedregio Noorderkempen wordt gekenmerkt door grote aaneengesloten landbouwgebieden. De
regio behoort tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. De grondgebonden
melkveehouderij is de drager van de open ruimte. In (een groot deel van) de Noorderkempen heeft de landbouw
een hoogdynamisch karakter. Belangrijke concentraties van grondloze landbouw (mestkalveren, varkens, kippen,
glastuinbouw) komen voor binnen de samenhangende landbouwgebieden en zijn structuurbepalend op Vlaams
niveau. De mestkalverij concentreert zich rond Turnhout-Poppel. De intensieve varkenshouderij concentreert zich
vooral in het centrale deel van de Noorderkempen. De pluimveesector komt zeer verspreid voor. De regio rond
Hoogstraten en Merksplas wordt gekenmerkt door glastuinbouw.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerde agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw te behouden, kan een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
In het agrarisch gebied is het ruimtelijk beleid er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren
van de landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren. Recreatieve vormen van landbouw kunnen in
structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft
voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur
die gevrijwaard wordt voor de beroepslandbouw en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie in functie van de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen
te beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten
karakter van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt
rekening gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
De omgeving van Hoogstraten is geselecteerd als concentratiegebied voor glastuinbouw. Een versnipperde en
verspreide ontwikkeling van glastuinbouw kan de toekomstmogelijkheden voor grondgebonden landbouw
hypothekeren. Om dit te voorkomen wordt gestreefd naar een ruimtelijke concentratie in het bijzonder voor de
nieuwe grootschalige serrecomplexen. Hiertoe kunnen binnen de agrarische structuur agrarische bedrijvenzones
voor glastuinbouw ingericht worden. Zo kan ook de vestigingslocatie afgestemd worden op het mobiliteitsprofiel
van de inrichtingen en kunnen gemeenschappelijke voorzieningen georganiseerd worden. Het ruimtelijk beleid
ondersteunt tevens een gemengde ontwikkeling van minder grootschalige glastuinbouw en grondgebonden
teelten waar dit aansluit bij de aard van de bedrijfsvoering.
Voor de regio’s met concentratie en specialisatie van grondloze veehouderij (vb. rond Rijkevorsel en TurnhoutPoppel) wordt gepleit voor het behoud van de bestaande concentraties omwille van beheersing van ruimtelijke en
milieueffecten en omwille van de voordelen van concentratie inzake infrastructuurvoorzieningen en
mestverwerking ter plaatse.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie en verbreding moeten ondersteund worden door een aangepast en gebiedsgericht
ruimtelijk beleid.
In de Noorderkempen moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te
stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor natuurlijke waterberging en door
aandacht voor infiltratie-kwel-relaties.
2. Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk
In de Noorderkempen ligt de prioriteit bij het versterken en verbinden van natuurwaarden in de valleien, grote
aaneengesloten bos- en heidegebieden, de voor weidevogels belangrijke moerascomplexen in combinatie met
waardevolle graslandcomplexen, de voedselarme complexen van vennen en de open waters van de verlaten
kleiontginningsgebieden langs het kanaal Dessel-Schoten.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en
voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende elementen en processen die aan
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de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Ecologisch verantwoorde
bosuitbreiding, kleinere natuurwaarden verweven in het agrarisch cultuurlandschap en bouwvrije gebieden
kunnen daarbij een rol spelen.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur
gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
De uitgestrekte bos- en heidegebieden gekoppeld aan arme zandgronden en met een afwisseling van open
zanden, bos, heide en vennen van de Noorderkempen moeten als grote, aaneengesloten natuurgebieden van
Vlaanderen behouden en waar mogelijk versterkt worden, rekening houdend met de potenties van het fysisch
systeem.
Houtwallen, dijken, kanalen, geomorgologische structuren (steilrand cuesta, aanwezigheid van klei op geringe
diepte), … zijn opvallende landschapselementen en elementen van het fysisch systeem die de natuurlijke
structuur versterken. Samen met waardevolle geïsoleerde loofbosjes, verspreid voorkomende halfnatuurlijke
graslanden, het netwerk van beken en andere ecologische infrastructuur zijn ze van belang als habitat en
verbinden ze de grote natuurcomplexen. Behoud van deze elementen en hun verbindingsfunctie moet
gegarandeerd blijven. Recreatief medegebruik van een aantal van deze verbindende structuren als trage wegen
voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk zijn.
De beekvalleien van Mark en Merkske worden gekenmerkt door de aanwezigheid van kwelgebonden ecotopen
(alluviale broekbossen, moerassen, hooilanden e.a.). Voor de valleien wordt mede in functie van een ecologische
opwaardering gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding, een vrije rivierwerking en herstel van
de relatie tussen waterloop en vallei. Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer samenhangende eenheden af te
bakenen zodat een beter afgestemd (natuur)beheer mogelijk is. De rivier- en beekvalleien worden ecologisch
opgewaardeerd over hun totaliteit.
3. Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
De buitengebiedregio Noorderkempen is een eerder bosarme regio. Op uitzondering van de grote boscomplexen
(relicten van oude heidegebieden) in het oostelijk deel van de regio hebben de meeste bossen in de
Noorderkempen een beperkte omvang en komen ze verspreid voor. De bestaande bos- en groenstructuur wordt
maximaal behouden en waar mogelijk versterkt en uitgebreid. De nadruk ligt op de realisatie van volwaardige,
hoogkwalitatieve boskernen met een belangrijk accent op de natuurfunctie. Er wordt gestreefd naar grote,
samenhangende boscomplexen en het versterken van onderlinge verbindingen.
Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteel- en abdijparken (o.a. Sterbos, De Hees,
Trappistenabdij Westmalle) worden zoveel mogelijk behouden en gebufferd. De socio-economische, ruimtelijke
en ecologische functie van bossen moet behouden en ontwikkeld worden. Ecologisch en landschappelijk
verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de bestaande bossen en de
versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke vraag naar
bossen met een sociaal-recreatieve functie.
De waardevolle kasteel- en abdijparken zijn belangrijk als publieke groene en open ruimte en vormen
noodzakelijke schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven als volwaardige
entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven.
Bij de stedelijke gebieden wordt de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen en/of
speelbossen te realiseren (vb. stadsbos Turnhout). De bossen zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen
en moeten voldoende groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen.
4. Behoud en versterken van watersystemen en valleistructuren
De sterk vertakte netwerken van de rivier- en beekvalleien van de Mark en het Merkske zijn belangrijke dragers
van de landschappelijke en ecologische structuur. Door hun bijzondere natuurwaarden (kwelafhankelijke bos- en
graslandvegetaties) zijn (delen van) de beekvalleien van de Mark, de Noordermark en het Merkske ecologisch
waardevolle valleisystemen. De beekvalleien zijn voorbeelden van een Noordkempens beekvalleilandschap dat
landschapsecologisch intact is (brede, ondiep ingesneden waterlopen met een klein verval, een lage
stroomsnelheid en vrije meandering).
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Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van de structuurkenmerken en het
waterbergend vermogen van waterlopen en valleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering
van waterlopen. Dit al dan niet in een grensoverschrijdende aanpak. Maatregelen ter realisatie van deze
doelstellingen worden gebiedsgericht ontwikkeld. Het landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien moet de
natuurlijke dynamiek van het watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden en risicogebieden moeten
geweerd worden. Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle van nature
overstroombare delen van de vallei, kan de overstromingsdynamiek een ecologische meerwaarde betekenen in
natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières (vb. barrière door HSL en autosnelweg E 19).
Om beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren en
om de doelstellingen verbonden aan de Kaderrichtlijn Water te behalen, wordt een ondersteunend ruimtelijk
beleid gevoerd. Behoud en herstel van de hydrologische relaties in valleien wordt nagestreefd. Specifieke
aandacht gaat uit naar het behoud en herstel van het infiltrerend en waterbergend vermogen van de hoger
gelegen zandgronden en interfluvia.
5. Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
Het westelijke en oostelijke deel van de Noorderkempen bestaan grotendeels uit relatief gave cultuurhistorische
en landschapsecologisch waardevolle gebieden. Deze gebieden zijn in hoofdzaak gekoppeld aan historische bosen heidecomplexen (Kalmthoutse Heide, militaire domeinen) al dan niet met stuifduinen en aan omvangrijke
bosgebieden (Staatsbossen Ravels). Verspreid in het centrale deel van de Noorderkempen liggen gave
cultuurhistorische landschappen die verbonden zijn met het bouwkundig erfgoed (kastelen, kerken, abdijen en
hoeven), parken en relatief recente ontginningen (Kolonies Wortel en Merksplas, ontginningsblok ten noorden van
Turnhout). Een aantal reliëfelementen (vb. stuifduinen, cuesta van de kleien van de Kempen) en markante
terreinovergangen zijn landschappelijk structuurbepalend. Ook het kanaal Dessel-Schoten is een belangrijke
natuurlijke, landschappelijke, economische en toeristisch-recreatieve drager.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschap- en
erfgoedelementen, evenals de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en historische
nederzettingen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en
identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe
ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en
landschappelijk ingepast worden. Recreatief medegebruik van een aantal lijnvormige landschapselementen als
trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk zijn.
Behoud van het industrieel-archeologisch (o.a. kanaal Dessel-Schoten met steenbakkerijen, sluizen en bruggen,
watermolen Hoogstraten) en cultuurhistorisch patrimonium (o.a. kasteel van Wuustwezel, kasteel van
Hoogstraten) gebonden aan waterlopen en valleien is een uitgangspunt. Een verantwoord hergebruik op maat
van de waterloop en/of het valleigebied moet mogelijk zijn en mag het natuurlijk functioneren van de waterlopen
niet in de weg staan.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in situ te bewaren. Bij belangrijke
ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de site gedocumenteerd en
bewaard blijft.
Sommige landbouwgebieden van de Noorderkempen zijn landschappelijk waardevol. Zowel inzake erfbeplanting
als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de integratie van bestaande
en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te realiseren. Om de identiteit van
het landelijk gebied te versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en verankerd worden in het typische
cultuurlandschap. Op die manier wordt gewerkt aan een erfgoed voor de toekomst. Inzet van
inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties die enerzijds
een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds de ruimtelijke,
landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.
Rond de stedelijke centra en in de historische boscomplexen bevinden zich cultuurhistorisch waardevolle parken.
Deze parken zijn belangrijk als publieke groene en open ruimte en vormen noodzakelijke schakels in een
landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven als volwaardige entiteiten zodat hun
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven.
6. Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
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De Noorderkempen is een toeristisch rustiger gebied vooral gericht op zacht recreatief medegebruik (fietsen,
wandelen, …). De toeristisch-recreatieve waarde van het buitengebied ligt vooral in de grote
grensoverschrijdende bos- en groengebieden en de toeristisch-recreatieve samenwerking met Nederland
(Taxandria). In verstedelijkte gebieden en gebieden onder verstedelijkingsdruk zijn de nog resterende open
ruimten veelal van belang als open ruimte buffer en recreatief uitloopgebied.
De Noorderkempen herbergen tal van cultuurhistorisch waardevolle erfgoedelementen. Het gaat o.a. om kastelen
en parken, kloosters en abdijen en het industrieel-archeologisch erfgoed (oude steenbakkerijen,
sluizencomplexen en ophaalbruggen op het kanaal Dessel-Schoten). Van recentere datum zijn de kolonies.
Dit cultureel erfgoed vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een
hedendaagse ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen en herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op
maat van het landelijk gebied. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de
erfgoedbakens en kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en
recreatie. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de
kernen, de stedelijke gebieden en de toeristischrecreatieve knooppunten en zijn niet gewenst in de open ruimte.
Een gedifferentieerd recreatief medegebruik van waardevolle natuur- en/of landschapscomplexen moet in
overeenstemming zijn met de ruimtelijke draagkracht van deze gebieden. Bij de verdere ontwikkeling van de
recreatieve functies is het van belang de natuurlijke waarden parallel mee te ontwikkelen en de meest kwetsbare
gebieden te vrijwaren van te intensieve recreatieve ontwikkelingen.
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De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Noorderkempen te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend
ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Noorderkempen wordt
aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 4 deelruimten.

1.

Bos- en heidegebied
Kalmthoutse Heide –
Schietvelden

2.

Open Kempen

3.

Turnhouts vennengebied
en omgeving

4.

Ravels – Arendonk

4.1

Deelruimte 1. Bos- en heidegebied Kalmthoutse Heide – Schietvelden

Situering
De deelruimte ‘Bos- en heidegebied Kalmthoutse Heide – Schietvelden’ is de meest westelijk gelegen deelruimte
van de buitengebiedregio Noorderkempen. Delen van de gemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Brecht
behoren hiertoe. Het omvat de uitgestrekte, heel waardevolle bos- en heidegebieden op nog gedeeltelijk actief
stuifzand.
De westelijke grens van deze deelruimte ligt op de grens met Nederland, de zuidgrens op de gemeentegrenzen
van Kapellen en Brasschaat en op de grens van het militaire gebied ‘Groot Schietveld’. Noordelijk ligt de grens
ruwweg op de overgang van de natuurcomplexen naar het open agrarisch gebied.
Visie
Waardevolle grote natuurcomplexen met bos, heide en vennen vormen de basis van deze deelruimte. De heideen bosgebieden worden behouden en versterkt tot ecologisch zeer waardevolle natuurcomplexen. De kwetsbare
kernen van de zeer waardevolle heide- en bosgebieden kunnen ruimtelijk gebufferd worden.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bos- en heidegebied Kalmthoutse Heide – Schietvelden
wordt weergegeven door middel van een structuurschets.
KAART 1 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1. BOS- EN HEIDEGEBIED KALMTHOUTSE HEIDE –
SCHIETVELDEN.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bos- en heidegebied Kalmthoutse Heide – Schietvelden is
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de
bijbehorende structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op
de structuurschets.
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1.

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
grootschalige complexen van heide, vennen, open stuifzanden en bossen moeten
in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context behouden en
versterkt worden.

-

Voor deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke
waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, spontane
zandverstuivingsprocessen en graduele overgangen tussen verschillende
vegetatietypen (bos, heide, schrale graslanden, vennen, …).

-

De Kalmthoutse Heide herbergt ecologische waarden van internationaal belang en
maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. De landschapsecologische
samenhang van de Kalmthoutse Heide met het Nederlandse heide- en
boscomplex De Zoom (grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide) wordt via de
grensoverschrijdende samenwerking versterkt.

-

De Schietvelden behouden hun militaire hoofdfunctie maar deze wordt zo goed
mogelijk afgestemd op de aanwezige natuurwaarden. Dit in functie van duurzame
instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor deze domeinen
werden aangemeld als speciale beschermingszones van Europees belang. Het is
tevens wenselijk de waterbergingsfunctie van de vallei van de Grote Beek –
Weerijs (traject door Groot Schietveld) te optimaliseren.

-

De infiltratie-kwelrelaties worden geoptimaliseerd in functie van de werking van
deze gebieden als belangrijk infiltratie- en voedingsgebied voor de valleisystemen
van de Kleine Beek en de Kleine Aa – Wildertse Beek.

-

De meest kwetsbare kernen van de zeer waardevolle heide- en bosgebieden
worden ruimtelijk gebufferd binnen voldoende grote samenhangende complexen.
De natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de
kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van deze gebieden voor zacht recreatief
medegebruik.

-

Boterpot sluit ruimtelijk aan bij het complex van de Kalmthoutse Heide en heeft
belangrijke natuurpotenties, maar is eveneens geselecteerd als gebied waarvoor
de provincie vertrekt van het behoud van de cluster van weekendverblijven. Beide
elementen worden best in samenhang ontwikkeld.

Gebieden:
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Kalmthoutse Heide
Klein Schietveld
Groot Schietveld

Natuurcomplex met landbouwgebruik
-

Deze gebieden met actueel landbouwgebruik maken deel uit van het
natuurcomplex dat Europees beschermd is, maar vormen er ruimtelijk niet de kern
van. Landbouwgebruik wordt onderworpen aan voorwaarden zodat geen
negatieve effecten op Europees beschermde habitats en soorten ontstaan.

-

Het landbouwgebruik in Heuvel, tot aan de Kastanjedreef, kan behouden blijven
onder voorwaarden. Het landbouwgebruik blijft gericht op graslanden. Negatieve
invloeden van de landbouwbedrijfsvoering op de Kalmthoutse Heide worden
binnen het gebied in landbouwgebruik gebufferd. Bij stopzetting van de
landbouwactiviteit door het huidige bedrijf, wordt het behoud van het
landbouwgebruik geëvalueerd in relatie tot de potenties van het gebied voor
natuurontwikkeling.

Gebieden:
2.1.

weilandencomplex van Heuvel
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3.

Behoud en versterking van bestaande boscomplexen
-

Centraal en in het noorden van deze deelruimte liggen enkele boscomplexen die
in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden
en waar mogelijk versterkt worden.

-

Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
worden gelegd.

-

Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur, gericht
op een meer gevarieerde bosstructuur. Ecologisch waardevolle elementen (heideen venrelicten, loofhoutpercelen in de hoofdzakelijk monotone naaldhoutaanplanten, microreliëf en voedselarme bodems) worden behouden en versterkt.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context. Het gebied
ten zuiden van Bosduin is een aandachtsgebied voor het realiseren van een
bosverbinding met de boscomplexen van de Antwerpse gordel.

-

Bosduin maakt landschappelijk deel uit van de bosgordel die Gooreind, de
Pastoorsbossen en Sterbos verbindt (zie kaart 2a).

Gebieden:
3.1.
3.2.

4.

Wildertse Duintjes
Bosduin

Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
(grondgebonden) landbouw
-

Tussen de kern van Gooreind en het bos- en heidecomplex van het Groot
Schietveld komen verspreid in het landbouwgebied ecologisch waardevolle
graslanden en kleine landschapselementen (bomenrijen, hagen, kleine bosjes, …)
voor, samen met fragmenten van bebouwing (o.m. Ursulinen). Het gebied heeft
een belangrijke landschapsecologische rol als buffering tegen verstedelijking en
vormt één geheel met het aansluitend gebied in Brasschaat.

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur- en
landschapselementen en hun ruimtelijke samenhang wordt behouden en versterkt.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijke herstel van de aanwezige natuur-, bos- en
landschapselementen.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In dit gebied wordt een verbinding gegarandeerd tussen Schietveld en Bosduin.

Gebieden:
4.1.

strook tussen N1 en Groot Schietveld, ten oosten van Gooreind.
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5.

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
-

Dit landbouwgebied ten westen van Gooreind is een uitloper van het grote
aaneengesloten landbouwgebied van Kalmthout-Wuustwezel. Het gebied wordt
maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw.

-

De sterke grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden
van het agrarisch cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw wordt als
ruimtelijke drager van het open agrarisch cultuurlandschap erkend en functioneert
als belangrijke buffer tegen versnippering door uitdijende woonkernen,
lintbebouwing en vertuining (rond Gooreind). Het huidige open karakter van het
gebied wordt als basis gebruikt voor het aanduiden van bouwvrije agrarische
zones.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
5.1.

6.

landbouwgebied tussen Bosduin en Gooreind, uitloper van samenhangend
landbouwgebied van Open Kempen.

Grondgebonden landbouw als drager van geïsoleerde open ruimtekamer in een verstedelijkte
omgeving
-

Het ruimtelijk geïsoleerde landbouwgebied aan de grens met de verstedelijkte
kern van Kalmthout wordt voor de landbouw gevrijwaard. De grondgebonden
landbouw (rundveehouderij) functioneert als ruimtelijke drager. Het gebied wordt
voor de landbouw gevrijwaard. Landbouw vormt er de hoofdfunctie.

-

De landbouwkamer vormt een belangrijke ruimtelijke buffer tegen oprukkende
verstedelijking. Het gebied heeft een belangrijke functie als open ruimte corridor.
Het wordt gevrijwaard van verdere stedelijke bebouwing. Het gebied wordt
gedifferentieerd als bouwvrij agrarisch gebied waarbinnen op lokaal en
bovenlokaal niveau bijkomende maatregelen kunnen genomen worden.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering door
uitdijende woonkernen en vertuining tegen te gaan.

-

Binnen deze landbouwkamer wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
6.1.

landbouwkamer Vogelzang
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7.

Woonbossen als verbinding tussen bos- en natuurcomplexen
-

In de sterk verstedelijkte omgeving van Kalmthout zijn de natuur- en boswaarden
in de recreatiegebieden en woonparken verbindende elementen tussen de
belangrijke bos- en natuurcomplexen van deze deelruimte. Door wonen, recreatie
en infrastructuur zijn de ecologische en landschappelijke waarden bijna
verdwenen.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van zowel de aanwezige natuur- en boswaarden
als van de hoofdfunctie (recreatie, wonen) waarin deze elementen zijn gelegen.
Waar mogelijk wordt voldoende ruimte voorzien voor het realiseren van een
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren en kwalitatief versterken van de
kleinschalige en versnipperde natuur- en bosstructuren.

Gebieden:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Boterpot
Punt
Geuzenbak
Dennendaal

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

Droge ecologische
verbinding

-

De Kalmthoutse Heide en de Schietvelden vormen een door woongebied en
agrarisch gebied onderbroken groene gordel van natuur- en boscomplexen aan de
zuidwestrand van de Noorderkempen. De droge ecologische verbindingen tussen
de waardevolle kernen worden doorheen het landbouwgebied gevormd door
bomenrijen, houtkanten, bosjes en waardevolle graslanden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, wonen, transport, recreatie, industrie, …) waarin deze elementen gelegen
zijn, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een landschappelijke
en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van de natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
8.1.
8.2.
8.3.

9.

natuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide en de Maatjes
natuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide, Klein Schietveld en Groot Schietveld
natuurverbinding tussen Groot Schietveld – Rommersheide en Vraagheide

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De grote bos- en heidecomplexen bezitten door het gevarieerde reliëf, de
opeenvolging van gradiënten en afwisseling van open heide en gesloten
boscomplexen met geleidelijke overgangen, een grote landschappelijke waarde.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.

Gebieden:
9.1.
9.2.

Kalmthoutse Heide
Groot Schietveld
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Deelruimte 2. Open Kempen

Situering
De deelruimte Open Kempen is ruimtelijk de grootste deelruimte van de Noorderkempen. Het gebied strekt zich
uit van Essenhoek in het westen tot Poppel in het oosten. De grote open agrarische gebieden (ruilverkavelingsgebieden oude en nieuwe stijl) vormen de ruggengraat van deze deelruimte.
Noordelijk wordt de grens met Nederland als begrenzing genomen. De zuidelijke grens van deze deelruimte ligt
(van west naar oost) op de overgang van de open agrarische gebieden naar het grote natuur- en boscomplex van
Kalmthoutse Heide en Groot Schietveld, op de grens met buitengebiedregio Neteland, op de overgang naar het
natuurcomplex Turnhouts vennengebied en ruime omgeving, en op de overgang naar het boscomplex van
Ravels.
Visie
Open Kempen is een belangrijk agrarisch en open gebied. De goed gestructureerde agrarische gebieden worden
maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Grondgebonden landbouw staat garant voor het open karakter
van Open Kempen. Versnippering hiervan moet tegengegaan worden. De landbouwgebieden rond Hoogstraten
en Merksplas worden gekenmerkt door het verspreid voorkomen van glastuinbouw. Voor de ontwikkeling van de
glastuinbouw wordt gestreefd naar een ruimtelijke concentratie.
In Open Kempen wordt ruimte gevrijwaard voor het behoud en herstel van waardevolle natuurcomplexen. De
waardevolle beeksystemen (Mark, Merkske, …) en de typische en waardevolle landschappen van de kolonies
maken deel uit van een belangrijke noord-zuid gerichte aaneenschakeling van natuurcomplexen. De
natuurwaarden van deze natuurkernen/systemen worden versterkt, maar ook de natuurverbindingsfunctie wordt
verder ontwikkeld en versterkt zodat van het noorden tot het zuiden een aaneenschakeling ontstaat van natuuren boscomplexen, verweven doorheen het agrarisch gebied.
De kleiontginningsgebieden langsheen het kanaal Dessel-Schoten vormen een ander typisch landschap in Open
Kempen. De structuurbepalende wateroppervlakten en aansluitende natuurcomplexen bieden potenties voor het
behoud en de ontwikkeling van watergebonden natuur- en landschapswaarden.
Andere natuurkernen, verspreid in het open agrarisch gebied, worden versterkt en gevrijwaard.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Open Kempen wordt weergegeven door middel van een
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 2 A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2. OPEN KEMPEN – DEELGEBIED 2A: WESTELIJK DEEL.
KAART 2 B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2. OPEN KEMPEN – DEELGEBIED 2B: CENTRAAL WESTELIJK
DEEL.
KAART 2 C . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2. OPEN KEMPEN – DEELGEBIED 2C: CENTRAAL OOSTELIJK

DEEL.

KAART 2 D . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2. OPEN KEMPEN – DEELGEBIED 2D: OOSTELIJK DEEL.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Open Kempen is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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10. Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De - mede dankzij diverse ruilverkavelingen - goed gestructureerde agrarische
gebieden van Open Kempen worden maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouw een
garantie voor het open houden van het agrarisch cultuurlandschap. De
grondgebonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager van
het gebied. De niet-grondgebonden landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke
draagkracht.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.

-

Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente landbouwontginningen, ruilverkavelingsgebieden met in het bijzonder in de omgeving van
gebieden ingericht voor weidevogel en het behoud van de grondgebonden
landbouw worden als basis gebruikt voor het aanduiden van bouwvrije agrarische
zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande
bebouwing.

-

In de Wuustwezelse Heide, omgeving De Hees (= Kleine Gammel), gebied ten NO
van Rijkevorsel (= Koekhoven Bosch, rond plassen), omgeving Druytsloop,
omgeving Litse heide – Flaasheide en de zone tussen Koekhoven en Geheulse
Dijk zijn in het kader van de ruilverkaveling op welbepaalde percelen ‘maatregelen
tot landinrichting’ genomen in functie van weidevogels. In de omgeving daarvan
wordt bouwvrij agrarisch gebied afgebakend.

-

In de grote samenhangende landbouwgebieden van de Noorderkempen kan men
enkele zones aanduiden die gekenmerkt worden door een ruimtelijke afwisseling
van grondgebonden landbouw en verspreide glastuinbouw. Behoud van de
landbouwfunctie staat hier voorop. De provincie werkt hierover een visie uit voor
de gemeenten Wuustwezel, Brecht, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Merksplas en
Beerse.

-

Door glastuinbouw in een aantal gebieden te concentreren of te bundelen in
clusters kan versnippering van het samenhangend agrarisch gebied vermeden
worden. Positief sturende locatieparameters zijn de op-en afritten van de E19,
bundeling bij bestaande glastuinbouw, infrastructuur (energie), … . De
grensstellende elementen zijn aaneengesloten gave open ruimte, structureel
sterke gebieden voor grondgebonden veeteelt, ... .

-

Binnen deze clusters krijgt de glastuinbouw ontwikkelingsmogelijkheden en
kunnen bedrijvenzones en concentratiegebieden voor glastuinbouw aangeduid
worden waarin, door een bundeling van activiteiten, gezamenlijk gebruik van
voorzieningen (energie, water, afval, opslag) mogelijk wordt.

-

In relatie tot de visie op glastuinbouw kunnen eveneens gebieden aangeduid
worden als bouw- of serrevrij gebied.

-

Bij uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouw wordt rekening gehouden met
de verwevenheid met grondgebonden landbouw.

-

De bedrijfszetels op Hal worden gevrijwaard.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vaak is dit uitgewerkt in de ruilverkavelingen. Specifiek binnen de
bouwvrije zones wordt het beheer van weidevogelwaarden (o.a. kleine
landschapselementen, sloten en poelen) bevorderd. Vrijwillige stimulerende
maatregelen kunnen hiervoor aangewend worden.

-

Als belangrijke cultuurhistorische elementen worden de turfvaarten (in het
westelijk deel van Open Kempen, omgeving Nieuwmoer) bewaard.

-

In het landbouwgebied rond de Maatjes kunnen technische maatregelen genomen
worden om aanrijking van water in het natuurgebied te beperken.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
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waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
Gebieden:
Kaart 2a
10.1. landbouwgebied van Essenhoek
10.2. landbouwgebied van Kalmthout
(Nieuwmoer-Achterbroek) –
Wuustwezel
Kaart 2c
10.5. landbouwgebied Werkhoven
10.6. landbouwgebied ten noorden van Meer
(Hoog en Laag Eind – Heieind)
10.7. landbouwgebied rond Meerle
10.8. landbouwgebied Poeleind –
Langenberg
10.9. landbouwgebied Rijkevorsel – Wortel
10.10. landbouwgebied Merksplas –
Zondereigen
10.11. landbouwgebied Malle – Beerse

Kaart 2b
10.3. landbouwgebied Overbroek – Loenhout,
Meer en Sint-Lenaerts
10.4. landbouwgebied ten noorden van Malle

Kaart 2d
10.12. landbouwgebied rond Baarle-Hertog
10.13. landbouwgebied Weelde – Ravels –
Poppel

11. Vrijwaren van landbouwgebieden (als drager van de open ruimte) met behoud van kleine bos-,
natuur- en/of landschapselementen
-

In Open Kempen liggen enkele belangrijke kleinschaligere, soms ruimtelijk
geïsoleerde landbouwgebieden te midden van stedelijke bebouwing (Malle) of
tussen grotere bos- en natuurcomplexen (Brecht). De grondgebonden landbouw
(rundveehouderij) functioneert als ruimtelijke drager en staat garant voor het
behoud van de landschappelijke karakteristieken.

-

De gebieden worden voor de landbouw gevrijwaard. Landbouw vormt de
hoofdfunctie maar komt ruimtelijk voor met elementen van de natuur- en
bosstructuur.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering door
vertuining tegen te gaan.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een netwerk van kleine landschapselementen (bomenrijen,
houtkanten en kleine bosjes) zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

De Brechtse Heide wordt gedifferentieerd als bouwvrij agrarisch gebied
waarbinnen op lokaal en bovenlokaal niveau bijkomende maatregelen genomen
kunnen worden.

-

Het landbouwgebied ten zuiden van Malle vormt een belangrijke ruimtelijke buffer
tegen oprukkende verstedelijking en uitbreidingen van industrie. Het gebied heeft
een belangrijke functie als open ruimte corridor. Het wordt gevrijwaard van verdere
stedelijke bebouwing.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 2b
11.1. landbouwgebied Brechtse Heide
11.2. landbouwkamer van Malle
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12. Behoud en versterking van ecologisch zeer waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap

In overdruk

-

In de goed gestructureerde open agrarische gebieden van Open Kempen komen
lokaal zeer waardevolle natuurwaarden voor. Het betreft vochtige, microrelïefrijke
graslanden met een dicht netwerk aan sloten en poelen.

-

Pleksgewijs worden de zeer waardevolle graslanden behouden en versterkt. Zij
worden beheerd in functie van natuur. De omliggende percelen worden aangeduid
als bouwvrij agrarisch gebied waarbinnen een volwaardige
landbouwbedrijfsvoering gegarandeerd wordt.

-

Het gaat hier in de meeste gevallen om de percelen ‘maatregelen tot
landinrichting’ uit de ruilverkavelingen. Heel wat van deze percelen werden
ingericht in functie van weidevogels. Door het voeren van een natuurbeheer op
deze welbepaalde percelen, worden deze gebieden ifv weidevogels maximaal
gevaloriseerd.

-

In het vogelrichtlijngebied van de omgeving van de ‘Maatjes’ kan het herstel van
graslanden, ruigten, sloten en poelen op specifieke percelen (perceelsdelen)
mogelijk een voldoende invulling geven aan de instandhoudingsdoelstellingen.
Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de landschapsecologische
en hydrologische relaties met de zeer waardevolle natuurkern van De Maatjes.

Gebieden:
Kaart 2a
12.1. grensgebied tussen Wuustwezel en
Nederland, van de Maatjes tot de N1

Kaart 2b
12.2. Kleine Gammel, omgeving De Hees

Kaart 2c
12.3. tussen Wortelkolonie en bossen van
Rondpunt, omgeving Druytsloop
12.4. tussen Rijkevorsel en Bolk (= ten
noordoosten van de kern van
Rijkevorsel, ter hoogte van de plassen)

Kaart 2d
12.5. Aarle – Maarle
12.6. gebied ten noordoosten van Weelde
Station, aansluitend op Retsche Heide
in Nederland

13. Natuurcomplex met landbouwgebruik
-

Deze gebieden met actueel landbouwgebruik maken essentieel deel uit van het
Europees beschermd natuurcomplex, maar vormen er ruimtelijk niet de kern van.
Landbouwgebruik wordt onderworpen aan voorwaarden om negatieve effecten op
Europees beschermde habitats en soorten te beperken in de ruimtelijke kern van
het natuurcomplex.

-

Binnen de zone grenzend aan het zuidelijke deel van het natuurcomplex De
Maatjes (zone tussen Hoofdbaan Watering en verlengde van de
Begijnenmoerenweg) wordt gestreefd naar grondgebonden landbouw, gericht op
een permanent graslandgebruik. Negatieve invloeden van de
landbouwbedrijfsvoering op de Maatjes worden in het gebied in landbouwgebruik
gebufferd. Zo kunnen technische maatregelen genomen worden om aangerijkt
water uit het omliggende landbouwgebied af te leiden. Bij stopzetting van de
landbouwactiviteit door de huidige bedrijven, wordt het behoud van het
landbouwgebruik geëvalueerd in relatie tot de potenties van het gebied voor
natuurontwikkeling.

Gebieden:
Kaart 2a
13.1. gebied tussen Hoofdbaan Watering en
verlengde van de Begijnenmoerenweg
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14. Behoud en versterking van moerascomplex met aandacht voor herstel van laagveencomplexen
-

Het grensoverschrijdend natuurcomplex van De Maatjes is een natuurlijke
komvormige depressie met van nature natte milieuomstandigheden. Het gebied is
van belang als belangrijk broed-, rust- en foerageergebied voor watervogels en
weidevogels. Het natuurcomplex dient in een grensoverschrijdende samenwerking
met Nederland en in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke
context (veenontginning) te worden behouden en versterkt.

-

Dit ecologisch zeer waardevol en voor de natuurlijke structuur bepalend
natuurcomplex maakt deel uit van het VEN. Voor dit moerascomplex wordt
gestreefd naar herstel en optimalisering van de natuurlijke waterhuishouding in
functie van laagveenherstel en naar de ontwikkeling van waardevolle
gradiënten/overgangen tussen verschillende vegetatietypes (laagveen,
moerassen, vochtige struwelen, natte graslanden).

-

De meest kwetsbare laagveenkern van De Maatjes moet ruimtelijk gebufferd
worden tegen vermesting en verdroging en dit binnen een voldoende groot en
samenhangend natuurcomplex.

-

Versterking van de natuurwaarden wordt gerealiseerd door natuuruitbreiding
binnen het natuurcomplex. Laagveenontwikkeling vereist een gescheiden
waterhuishouding ten opzichte van het omliggende landbouwgebied. Er kunnen
technische maatregelen genomen worden om aangerijkt water uit het omliggende
landbouwgebied af te leiden, op voorwaarde dat dit niet leidt tot verdroging van het
natuurcomplex De Maatjes.

Gebieden:
Kaart 2a
14.1. De Maatjes

15. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

De structuurbepalende natuurcomplexen van bossen, heide, vennen en plassen
moeten in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context
behouden en versterkt worden. In Open Kempen bestaan deze natuurcomplexen
enerzijds uit de nattere gebieden waar de klemtoon ligt op plassen en vennen en
anderzijds uit drogere boscomplexen. Waardevolle bosbiotopen met heide- en
venrelicten, historische ontginningsstructuren en specifieke waarden eigen aan de
verlaten kleiontginningsputten langs het kanaal, zijn hierbij te behouden en te
versterken.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
natuurcomplexen maken (zo veel mogelijk) deel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk. Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke
waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en graduele
overgangen tussen verschillende vegetatietypen (bos, heide, vennen, plassen,
moerasvegetaties, broekbossen, …).

-

Voor de waterpartijen langs het kanaal Dessel – Schoten streeft men naar de
ontwikkeling van meer natuurlijke oevers en ondiepe plas-draszones met
maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor watergebonden (avi)fauna en flora.

-

Enkele plassen hebben eveneens potenties voor de verweving van functies
(natuur, recreatie). Rekening houdend met de ecologische draagkracht van de
gebieden kan plaatselijk recreatie ingepast worden (vb. Kooldriespark).

-

In het noorden van Hoogstraten omvat het natuurcomplex Meerselse Bergen
(15.6) zowel de hogere gronden als de valleigronden tot tegen de Mark.

-

In de bossen op de hogere zandgronden worden de mogelijkheden voor infiltratie
behouden en waar mogelijk geoptimaliseerd door onder meer omvorming naar
een meer natuurlijke bossamenstelling.

-

De meest kwetsbare kernen van de zeer waardevolle natuurcomplexen worden
ruimtelijk gebufferd binnen voldoende grote samenhangende complexen. De
natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de
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medegebruik.
-

Het gebied 15.1, de Blankenaartoop in de omgeving van Maalbergen, is een
kleine uitloper op grondgebied Vlaanderen van een in Nederland aangeduide
speciale beschermingszone.

Gebieden:
Kaart 2b
15.1. Blankenaartloop – omgeving
Maalbergen (NL)
15.2. Kooldries
15.3. Leeuwerik – Klokkeven

15.4. Marbelenven

Kaart 2c
15.5. Strijbeek (in noorden van Hoogstraten)
15.6. Meerselse Bergen
15.7. complex in het noorden van
Wortelkolonie, aansluitend op
Castelreesche Heide (NL)
15.8. Het Moer
15.9. Het Blak – Abtsheide
15.10. Luisterborg
15.11. Oosteneinde
15.12. Kievit
15.13. complex Hoge Bergen – vliegveld
15.14. Markmeanders ter hoogte van Meersel

16. Behoud en versterking van samenhangende boscomplexen (en van parkstructuren).

Boscomplex (met
kasteeldomein of –park)

-

Zowel de grote boscomplexen als de kleinere waardevolle boskernen en parken
moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context
behouden en waar mogelijk versterkt worden.

-

De structuurbepalende bossen en boscomplexen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere
bosfuncties kunnen accenten worden gelegd op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …).

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen te versterken of te herstellen zonder de samenhang van
aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden aan te tasten en
rekening houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.

-

De grote monotone naaldhoutaanplanten vormen belangrijke aandachtsgebieden
voor versterking van de bosstructuur. Enerzijds via bosinbreiding, anderzijds via
bosomvorming naar een meer gevarieerde bosstructuur (kwalitatieve versterking).

-

Ten noordoosten van Essen-Duinen worden bosuitbreidingsmogelijkheden op de
gemeentegronden onderzocht.

-

De bosgordel Pastoorsbossen is een aandachtsgebied voor versterking van de
bosstructuur. Bij het zoeken naar mogelijkheden voor bosuitbreiding
(bosversterking) worden het huidige landbouwgebruik, de kwaliteit van het
landschap en de bosfunctie samen afgewogen. Voor de clusters van
weekendverblijven heeft de provincie de taak om de mogelijkheden verder af te
wegen.

-

Ten zuidwesten van Sterbos wordt de bosverbinding met de Pastoorsbossen
gerealiseerd. Het gebied wordt gevrijwaard van verdere versnippering door
bebouwing en recreatie. Het landbouwgebruik in en tussen de boscomplexen van
Sterbos en Pastoorsbossen wordt behouden.

-

De zuidelijke bosgordel van Wortelkolonie is een aandachtsgebied voor
versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding en/of -verbinding en door
behoud en versterking van hagen, houtkanten en dreven.

-

Kleine bossen in het agrarisch gebied worden behouden als stapsteenbossen
tussen belangrijke natuurcomplexen. Ze kunnen ingeschakeld worden in de
realisatie van droge natuurverbindingen doorheen de regio (bv. noord-zuid
verbinding tussen Wortel en Vlimmeren).

-

De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van de kasteelparken zijn
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belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische te behouden
elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een betere integratie van de parken
met de omliggende bosbestanden.
-

Het bosgebied Nieuwkerk zal bekeken worden in relatie tot de aangrenzende
speciale beschermingszone op Nederlands grondgebied.

Gebieden:
Kaart 2a
16.1. Essen-Duinen
16.2. Wolfsheuvel
16.3. Bosgordel Pastoorsbossen
16.4. Sterbos en omgeving

Kaart 2b
16.5. kasteel Maxburg
16.6. De Hees
16.7. Eester
16.8. Halfvenheide
16.9. kasteel van Westmalle
16.10. Gemeentebossen Westmalle

Kaart 2c
16.11. Klein Eisel
16.12. Recreatiezone aan Rommensbos
16.13. Werkhoven / Ter Meren
16.14. Smisselbergen – Hoge Rooi
16.15. zuidelijke bosgordel Wortelkolonie
16.16. Staakheuvel – Heikant
16.17. Rondpunt/Graafsbos
16.18. Bolk
16.19. Brebos
16.20. hof ter Looi
16.21. Luisterborghoeve

Kaart 2d
16.22. Nieuwkerk
16.23. Aarleheide
16.24. Molenheide
16.25. Klotkuilheide
16.26. De Schrieken

17. Behoud van verspreide bossen en bosfragmenten.
-

Verspreid in het agrarisch gebied liggen een aantal kleinere waardevolle bossen
en bosfragmenten. Deze moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en
landschappelijke context behouden blijven. Waardevolle heide- en venrelicten en
loofhoutpercelen in de hoofdzakelijk monotone naaldhoutaanplanten zijn te
behouden en te versterken.

-

De verspreide bossen en bosfragmenten zelf worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Het omliggende agrarisch gebied blijft behouden en
wordt voor de landbouw gevrijwaard.

Gebieden:
Kaart 2b
17.1. omgeving Blauwputten Kasteel van
Maxburg in Hoogstraten

Kaart 2c
17.2. omgeving Ipenrooi (Hoogstraten)

18. Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
(grondgebonden) landbouw.
-

Binnen het landbouwlandschap van Open Kempen liggen een aantal
landschapsecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met een
vlaksgewijze afwisseling van landbouwgronden, ecologisch waardevolle
graslanden, beboste percelen, houtkanten en andere landschapselementen.

-

Deze mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur- en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden en versterkt.

-

Delen van deze mozaïeklandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
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beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur- en
landschapselementen.
-

In het oostelijke deel van gebied 18.1, ligt de klemtoon binnen het
verwevingsgebied meer op landbouw. Ten zuidwesten van het arboretum is een
meer natuurgerichte verweving mogelijk.

-

In het gebied Zwartgoorhoeve – De Speeken (18.2) wordt de verweving
gerealiseerd via een netwerk van bestaande kleine landschapselementen.
Potenties voor bosuitbreiding worden onderzocht.

-

De kolonies en de omgeving van de abdij van Westmalle worden gekenmerkt door
duidelijk herkenbare ontginningsrelicten (of landgoedelementen) zoals de
rectangulaire dreven en de tussenliggende omsloten landbouwgronden.

-

Het hoofddoel van de bescherming van de kolonies is de waardevolle domeinen
als één structureel geheel te bewaren en te laten beheren met respect voor de
beeldbepalende landschappelijke elementen. Het kenmerkend aspect van het
compartimentenlandschap moet behouden blijven.

-

De kolonies hebben een belangrijke landschapsecologische rol als noordzuidverbinding tussen belangrijke natuur- en boscomplexen in de Noorderkempen.

-

De kolonies zijn aandachtsgebieden voor versterking van de bosstructuur
(bosuitbreiding en -verbinding) door behoud en versterking van hagen en
houtkanten. Het drevenpatroon moet behouden en hersteld worden.

-

Het gebied ten westen van Merksplaskolonie (Vrijkens Heide – Heiblokken) is
conform de ruilverkaveling een landbouwgebied waar de bestaande bossen
behouden blijven.

-

De gebieden ten oosten van de kern van Hoogstraten en ten oosten van het Moer
worden aangeduid als ruimtelijk verwevingsgebied, conform de
ruilverkavelingsplannen (behoud bestaande bossen). Daarin krijgt de Mark ter
hoogte van Hoogstraten een natuurinvulling, eveneens conform de ruilverkaveling.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 2a
18.1. domein De Belder

Kaart 2b
18.2. Zwartgoorhoeve – De Speeken
18.3. abdij Westmalle en omgeving

Kaart 2c
18.4. vallei van de Mark ter hoogte van
Hoogstraten + aansluitend gebied
tussen Hollandse Loop, watermolen en
strafschool (Lange Beemden, Blaeken,
Laerheiken)
18.5. Wortelkolonie
18.6. Gelse Bergen (ten N van N132, ten O
van het Moer)
18.7. gebied ten westen van Merksplaskolonie (= Vrijkens Heide – Heiblokken)
18.8. Merksplaskolonie
18.9. vallei van de Laak tussen Vlimmeren en
Beerse

Kaart 2d
18.10. Molenheide
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19. Behoud en versterking van ecologisch waardevolle graslanden verweven met landbouw
-

Binnen het grondgebonden landbouwgebied bezitten de graslanden en de kleine
landschapselementen belangrijke ecologische en landschappelijke kwaliteiten die
behouden worden. Het betreft graslandcomplexen met venrelicten en een
microreliëf met vochtige depressies.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie. Via stimulerende maatregelen kan het landbouwgebruik
afgestemd worden in functie van deze graslanden en kan de ecologische en
landschappelijke kwaliteit van deze gebieden in stand gehouden en versterkt
worden.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de landschapsecologische
en hydrologische samenhang van de vochtige graslanden met de typische
morfologie van de Kempische cuesta.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
Kaart 2c
19.1. gebied ten zuiden van Langendreef,
inclusief Heigoed en Ketsenberg

20. Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Delen van de valleien van de Mark en het Merkske zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuuren waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen maken (zo veel mogelijk)
deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en
herstel van kleinschalige valleilandschappen met kwelgebonden natuurwaarden,
halfnatuurlijke graslanden, een dicht netwerk van houtkanten en bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en onverstoorde overgangen naar de drogere
valleiflanken.

-

Specifiek voor deze beekvalleien wordt het herstel van de infiltratie-kwelrelaties,
de natuurlijke waterhuishouding met hoge winterse grondwaterstanden en een
goede waterkwaliteit vooropgesteld. De watersystemen krijgen voldoende ruimte
voor het natuurlijk functioneren van hun structuurbepalende processen
(overstromingen, hermeandering).

-

Zowel voor de Mark als voor het Merkske wordt de consensus van de recente
ruilverkavelingen (Rijkevorsel – Wortel, Zondereigen, Merksplas) op Vlaams
niveau vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

-

Voor het Merkske worden maatregelen genomen in een grensoverschrijdende
samenwerking met Nederland. Op het grondgebied van Hoogstraten zullen deze
maatregelen genomen worden in functie van het waterbeleid aan Nederlandse
zijde (inrichtingswerken). Op het grondgebied van Baarle-Hertog (Zondereigen) is
het Merkske als natuurvallei aangeduid, conform de afspraken van de
ruilverkaveling.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
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Gebieden:
Kaart 2c
20.1. vallei van de Heerlese Loop
stroomafwaarts Groot Eisel
20.2. vallei van het Merkske
20.3. vallei van de Mark stroomopwaarts
Hoogstraten tot aan Pannenhuishoeve
20.4. vallei van de Bolkse Beek
stroomafwaarts Bolk

21. Behoud en versterking van gevarieerde (open en halfopen) valleilandschappen met ruimte voor
natuurlijke waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een blauwgroen lint doorheen de agrarische
landschappen, gevormd door een aaneenschakeling van kleinere natuurgebieden,
bosjes en kleine landschapselementen die verweven voorkomen met de
landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is in essentie landbouw. Delen van deze
valleigebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Binnen het
concept van de natuurverweving kunnen bepaalde delen een hoofdfunctie natuur,
bos of waterberging krijgen, al dan niet deel uitmakend van het Vlaams Ecologisch
Netwerk.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden natuurwaarden en van kleine
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo
veel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

De natuurlijke waterbergingsfunctie van de valleigebieden wordt bewaard en waar
nodig hersteld. Dit is vooral van belang in functie van bescherming van
stroomafwaarts gelegen gebieden. Afstemming met Nederland is hiervoor nodig.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijke oevers, …) te voorzien voor de
waterloop. Dit mag echter geen hypotheek leggen op het landbouwgebruik in
aangrenzende percelen. Anderzijds worden mogelijke negatieve invloeden
(inspoeling van nutriënten) op de waterloop tegengegaan.

-

In de vallei van de Kleine Mark levert de structuurschets van de ruilverkaveling de
basis voor de invulling van de verweving tussen landbouw en natuur.

Gebieden:
Kaart 2b
21.1. Grote Beek – Weerijs tussen E19 en
Groot Schietveld
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22. Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen (als
natuurverbinding of met recreatief medegebruik)
-

Een aantal beken en het kanaal Dessel-Schoten hebben een functie als natte
natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de migratie van fauna en flora. De
verbindende functie wordt mede gerealiseerd door een netwerk van droge
elementen zoals kleinere bosjes en kleine landschapselementen (houtkanten,
hagen) op oevers en dijken.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, scheepvaart, industrie, recreatie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie en
de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Het kanaal Dessel – Schoten is een typisch kenmerk van de Noorderkempen en
heeft een structuurbepalende rol. Het kanaal kan via een gericht beleid voor haar
oevers en haar omgeving bijdragen tot een verbinding tussen belangrijke
natuurlijke gebieden. Het kanaal kan worden ontwikkeld als drager van recreatieve
en toeristische ontwikkelingen. De ruimtelijke situering van het kanaal boven het
oorspronkelijke maaiveld is landschappelijk beeldbepalend.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
Kaart 2a
22.1. Kleine Aa – Wildertse Beek

Kaart 2b
22.2. Grote Beek – Weerijs ten Z van E19 en
ten N van Groot Schietveld
22.3. Kanaal Dessel – Schoten

Kaart 2c
22.3. Kanaal Dessel – Schoten

Kaart 2d
22.9. vallei van de Leyloop tussen kasteel De
Schrieken en Nieuwkerk (Nederland)
22.10. Poppelse Aa

22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.

Noordermark
Gels Loopke
Bolkse beekstroomopwaarts Bolk
Biezenloop
Mark stroomopwaarts Pannenhuis
Hoeve

23. Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

Droge ecologische
verbinding

-

In de Noorderkempen vormen o.a. de kolonies en de natuur- en boscomplexen
langs het kanaal (Abtsheide-Kievit-Ekstergoor) een aaneenschakeling van
waardevolle complexen verweven in het agrarisch gebied. De droge ecologische
verbindingen tussen de waardevolle kernen worden doorheen het landbouwgebied
gevormd door bomenrijen, houtkanten, bosjes en waardevolle graslanden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, transport, recreatie, industrie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van de natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
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Kaart 2a
23.1. verbinding Kalmthoutse Heide – Maatjes

Kaart 2b
23.2. verbinding Groot Schietveld –
Rommersheide en Vraagheide
23.3. verbinding Molenbos – boscomplex
Malle

Kaart 2c
23.4. noord-zuidverbinding doorheen de
Noorderkempen

Kaart 2d
23.6. natuurverbinding langs de noordwest
rand van Ravels: Aarleheide-SchriekenRavelse Bergen

23.5. verbinding Blak en Het
Looi/Flipkesvijver

24. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden.
-

In Open Kempen moet het behoud van de historisch en landschappelijk
waardevolle landbouwlandschappen, natuur- en bosgebieden en het behoud van
de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die samenhangen met de
ontginningsgeschiedenis, gegarandeerd worden.

-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: de geometrische
ontginningsstructuren in grootschalige landbouwlandschappen, planmatig
ontgonnen bossen en heiden, dreven, houtkanten, bomenrijen, vennen,
kasteeldomeinen en enkele historische hoeves.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.

-

De versterking ervan moet gebeuren met behoud en versterking van de
historische kenmerkende elementen van het ontginningslandschap. Stimulerende
maatregelen kunnen hierbij worden ingezet.

Gebieden:
Kaart 2a
24.1. het Hemelrijk
24.2. De Maatjes

Kaart 2b
24.3. kasteel Wuustwezel
24.4. domein De Hees
24.5. Brechtse Heide
24.6. kasteel Westmalle
24.7 abdij Westmalle

Kaart 2c
24.8. kasteel Hoogstraten
24.9. kolonie Wortel
24.10. kolonie Merksplas
24.11. domein Zwart Goor – Rond Punt

Kaart 2d
24.12. domein De Schrieken
24.13. Molenheide

25. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden.
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

De afbakening van regionaal stedelijke gebieden is een planningstaak van Vlaams
niveau. Voor Turnhout werd deze reeds voltooid.

Gebieden:
Kaart 2b
25.1. kleinstedelijk gebied Hoogstraten
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26. Verweving recreatie – natuur – water
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Deze
gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Binnen recreatiegebieden met actueel belangrijke natuurwaarden van open water
en bossen streeft men zoveel mogelijk naar win-win-situaties door de ontwikkeling
van recreatieve infrastructuur te koppelen aan het vrijwaren of herstellen van
waardevolle biotopen en door een landschappelijke inpassing van infrastructuren.

Gebieden:
Kaart 2c
26.1. Molenzijdse Heide
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4.3

Deelruimte 3. Turnhouts vennengebied en omgeving

Situering
Het ‘Turnhouts Vennengebied en omgeving’ ligt ten noorden van het stedelijk gebied Turnhout. Het omvat (delen
van) de gemeenten Ravels, Turnhout, Merksplas en Oud-Turnhout. In het noorden, oosten en westen wordt deze
deelruimte begrensd door grote samenhangende landbouwgebieden (landbouwgebieden rond Merksplas,
Zondereigen, Weelde en Ravels).
Visie
Deelruimte ‘Turnhouts vennengebied en omgeving’ wordt gekenmerkt door een afwisseling van grootschalige
open (natte en droge) heidecomplexen, vennen, heischrale graslanden, cultuurgronden en boscomplexen.
Voor de heidecomplexen-natuurcomplexen wordt gestreefd naar herstel en versterking van de natuurlijke
waterhuishouding, optimalisatie van de infiltratie-kwelrelatie, een duurzame instandhouding van de specifieke
ecotopen. Boscomplexen worden waar mogelijk versterkt, rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context. Op de hogere zandgronden worden boscomplexen geoptimaliseerd als
infiltratiegebied.
Graslandcomplexen en waardevolle kleinschalige landschappen met een ruimtelijke mozaïek van beboste
percelen, graslanden en akkers, vennen, houtkanten en boomrijen worden gedifferentieerd als
verwevingsgebieden. Deze ruimtelijke verwevenheid wordt behouden en versterkt.
In het noorden van de deelruimte wordt de grondgebonden landbouw als ruimtelijke drager van het open
agrarisch cultuurlandschap erkend. De goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard
voor de beroepslandbouw.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Turnhouts vennengebied en omgeving wordt weergegeven
door middel van een structuurschets.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 3. TURNHOUTS VENNENGEBIED EN OMGEVING.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Turnhouts vennengebied en omgeving is opgebouwd uit
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschets.
30. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

De (grootschalige) structuurbepalende natuurcomplexen van voedselarme heide
(nat en droog) en vennen, plassen (verlaten kleiputten) en bossen moeten in
samenhang met de cultuurhistorische (recente ontginningen), landschappelijke en
fysische (waterscheiding) context behouden en versterkt worden.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
natuurcomplexen maken (zo veel mogelijk) deel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk. Het gaat om de kern van het gebied met de voedselarme heide-, ven-,
en schraalgraslandcomplexen, grote delen van het plassencomplex langs het
kanaal Dessel – Schoten en nagenoeg alle bossen.

-

Voor deze gebieden wordt algemeen gestreefd naar versterking van de aanwezige
natuurwaarden en naar de realisatie van grotere aaneengesloten
natuurcomplexen.

-

Herstel van de natuurlijke waterhuishouding, optimalisatie van de infiltratiekwelrelatie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, graduele overgangen
tussen verschillende vegetatietypen (bos, struweel, heide, schrale graslanden,
vennen, open water, moerasvegetaties, broekbossen, …) en de realisatie van
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natuurverbindingszones met de omgeving (via Biezenloop en Mark), worden
beoogd.
-

De militaire hoofdfunctie van het vliegveld van Weelde blijft behouden maar deze
wordt zo goed mogelijk afgestemd op de aanwezige natuurwaarden. Dit in functie
van duurzame instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor het
gebied werd aangemeld als speciale beschermingszone van Europees belang.

-

Voor de waterpartijen langs het kanaal Dessel – Schoten streeft men naar de
ontwikkeling van meer natuurlijke oevers en ondiepe plas-draszones met
maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor watergebonden (avi)fauna en flora.
Rond de plassen wordt de nadruk gelegd op natuurwaarden in de bossfeer.

-

De natuurcomplexen in de bossfeer vormen belangrijke aandachtsgebieden voor
versterking van de bosstructuur. Enerzijds via bosinbreiding, anderzijds via
bosomvorming naar een meer gevarieerde bosstructuur (kwalitatieve versterking).

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in het
gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context.

-

Het gebied Nieuwe Bossen – Peerdsven is een aandachtsgebied voor versterking
van de bosstructuur via bosverbinding. Het realiseren van een ecologisch
samenhangende eenheid is een belangrijk aandachtspunt.

-

De meest kwetsbare kernen van de natuurcomplexen worden ruimtelijk gebufferd
binnen voldoende grote samenhangende complexen en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van de kwetsbare natuurkernen en op het ontsluiten van
deze gebieden voor zacht recreatief medegebruik.

-

De delen van de Nattenloop (de bovenloop van de Aa) doorheen de
natuurgebieden worden bekeken in relatie tot een visie op het geheel. Zij hebben
een belangrijke landschappelijke en ecologische waarde en kunnen belangrijk zijn
voor het waterbeheer in het regionaal stedelijk gebied Turnhout. De Visbeek vormt
een drager van de natuurwaarden in de Meergoren.

Gebieden:
30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
30.6.
30.7.
30.8.
30.9.
30.10.
30.11.

Eindegoorheide
vliegveld Weelde
Het Moer – Bloksgoor (het Geheul)
bos ten zuiden van militair domein
bos ter hoogte van Hoge Heide
Hoogmoerheide
Zwart Water, Grote en Kleine Klotteraard, Haverven, Zandven
Nieuwe Bossen – bossen rond Peerdsven
u-vormige gordel van Kleyn Kuylen over oude Pidpagronden naar Dombergheide
kleiputtencomplex langs het kanaal Dessel – Schoten
Meergoren

31. Behoud en versterking van samenhangende boscomplexen
-

In het noorden van deze deelruimte liggen zowel enkele grotere samenhangende
boscomplexen als enkele kleinere waardevolle boskernen. Deze moeten in
samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden en
waar mogelijk versterkt worden. De aanwezige natuurwaarden worden versterkt.

-

De structuurbepalende bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op
bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …)
accenten worden gelegd.

-

De boscomplexen op de hogere zandgronden hebben een bijzonder belang als
infiltratiegebied. Er wordt gestreefd naar een meer natuurlijke bossamenstelling.

-

Voor de Ravelse Bergen wordt gestreefd naar bosuitbreiding en –inbreiding met
respect voor de aanwezige recreatie in het gebied.
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Gebieden:
31.1. bos ter hoogte van Byheide
31.2. Groenendaal – Ravelse Bergen (ten zuiden van vliegveld van Weelde)

32. Behoud en versterking van ecologisch zeer waardevolle graslanden als natuurkern
-

Het betreft graslandcomplexen met een dicht netwerk aan sloten en poelen met
aandacht voor de instandhouding van typische soorten (voornamelijk weidevogels)
gebonden aan een open tot half open landschap waar natuur de hoofdfunctie is.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
graslandcomplexen maken zoveel mogelijk deel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk. Ze sluiten aan bij de zeer waardevolle kern van heiden en vennen van
het Turnhouts vennengebied.

-

Voor deze gebieden wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een
aaneengesloten, vochtig tot nat, open graslandgebied in een netwerk van sloten
en kleine landschapselementen. Dit in functie van duurzame instandhouding en
herstel van de soorten en habitats waarvoor het gebied werd aangemeld als
speciale beschermingszone van Europees belang. De grondgebonden landbouw
biedt lokaal een ondersteunende rol in het beheer.

-

Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud en de versterking van de
landschapsecologische relaties en samenhang met de zeer waardevolle
natuurkern van het Turnhouts vennengebied.

Gebieden:
32.1. Zandvenheide en Kasteeltjes

33. Behoud en versterking van ecologisch waardevolle graslanden (met behoud van weidevogels)
-

Binnen het grondgebonden landbouwgebied bezitten de graslanden en de kleine
landschapselementen belangrijke ecologische en landschappelijke kwaliteiten die
behouden worden. Het betreft graslandcomplexen met venrelicten en met een
microreliëf met vochtige depressies.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie. Via stimulerende maatregelen kan het landbouwgebruik
afgestemd worden in functie van deze graslanden en de hieraan gekoppelde
fauna (weidevogels) en kan de ecologische en landschappelijke kwaliteit van deze
gebieden in stand gehouden en versterkt worden.

-

Omwille van de relatie met de Europese speciale beschermingszones wordt het
gebied bouwvrij gehouden.

-

In functie van een maximale valorisatie van de waarde van het gebied dat
aangemeld werd als speciale beschermingszone van Europees belang kunnen
maatregelen opgelegd worden. Zo kan een hydrologische afstemming tussen
landbouw en natuurwaarden (herstel van de waterhuishouding, peilverhoging) de
waarde van delen van het gebied voor de soorten en habitats waarvoor het werd
aangemeld, versterken.

-

Binnen dit concept is de Nattenloop, als bovenlop van de Aa, een belangrijk
landschappelijk en ecologisch lineair element waarvoor initiatieven ifv waterbeheer
in functie van het regionaal stedelijk gebied Turnhout kunnen genomen worden
(hiervoor wordt afgestemd met acties die voorzien zijn in het betreffende
deelbekkenbeheerplan).

-

Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de landschapsecologische
en hydrologische samenhang van de vochtige graslanden met de zeer
waardevolle natuurkern van het Turnhouts vennengebied (heiden, vennen en zeer
waardevolle graslandcomplexen).
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Gebieden:
33.1. Zwarte heide – Dombergheide (ten oosten van de natuurkern van het Turnhouts
vennengebied)

34. Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw (met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte)
-

Het goed gestructureerde agrarisch gebied wordt maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw.

-

De sterk grondgebonden landbouw vormt een garantie voor het open houden van
het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier
als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. De niet-grondgebonden
landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.

-

Omwille van de relatie met de Europese speciale beschermingszones worden de
landbouwgebieden gedifferentieerd als bouwvrij agrarisch gebied. Nieuwe
agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande bebouwing.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen aangewend worden
voor het beheer in functie van soorten en habitats waarvoor de gebieden werden
aangemeld.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
34.1. landbouwgebied Baarlse Heide
34.2. landbouwgebied Bijheide – Hoge Heide

35. Grondgebonden landbouw als drager van geïsoleerde open ruimtekamer in een verstedelijkte
omgeving
-

De landbouwgebieden aan de grens met de kernen van Ravels en Oosthoven
(Turnhout) worden voor de landbouw gevrijwaard. De grondgebonden landbouw
functioneert als ruimtelijke drager. Het gebied wordt voor de landbouw
gevrijwaard. Landbouw vormt er de hoofdfunctie.

-

In het gebied ten westen van Oosthoven vormt de Visbeek een belangrijk
landschappelijk en ecologisch lineair element. Omwille van de
overstromingsgevoeligheid wordt het gebied gedifferentieerd als bouwvrij
agrarisch gebied.

-

Omwille van de relatie met de Europese speciale beschermingszones wordt het
landbouwgebied ten westen van de kern van Ravels gedifferentieerd als bouwvrij
agrarisch gebied.

-

Binnen de landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een netwerk van kleine landschapselementen (bomenrijen,
houtkanten en kleine bosjes) zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
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Gebieden:
35.1. landbouwgebied ten westen van de kern van Ravels
35.2. landbouwgebied ten westen van Oosthoven (Werkendam)

36. Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
(grondgebonden) landbouw.
-

Ten noorden van het stedelijk gebied Turnhout liggen een aantal
landschapsecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met een
vlaksgewijze afwisseling van landbouwgronden, ecologisch waardevolle
graslanden, kleinere bossen, poelen, vennen, houtkanten en dreven.

-

Deze ruimtelijke mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuuren landschapselementen en de ruimtelijke samenhang wordt behouden en
versterkt.

-

Delen van deze mozaïeklandschappen kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur- en
landschapselementen.

-

In gebied 36.1 wordt de verweving gerealiseerd door middel van KLE’s en
bosfragmenten.

-

Binnen dit concept zijn de Visbeek en de Nattenloop (bovenloop van de Aa),
belangrijke dragers van de landschappelijke en natuurlijke structuur die
gecontinueerd worden in het regionaal stedelijk gebied Turnhout. Initiatieven in
functie van waterbeheer (deelbekkenbeheerplannen) zijn steeds mogelijk.

-

Voor het parkgebied tussen Kastelein, Laguitstraat en het Kanaal (deel van 36.2)
zijn ruimtelijke herschikkingen van de bestemmingen mogelijk.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
36.1. Leemseinde – omgeving Peerdsven – Nieuwe Bossen
36.2. Drie Zwaantjes – Heihoeve

37. Verweving recreatie – natuur
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Deze
gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Binnen recreatiegebieden met actueel belangrijke natuurwaarden van bossen,
struwelen en open water streeft men zoveel mogelijk naar win-win-situaties door
ontwikkeling van recreatieve infrastructuur te koppelen aan het vrijwaren of
herstellen van waardevolle biotopen en landschappelijke inpassing van
infrastructuren.

-

De recreatieve ontsluiting van aangrenzende kwetsbare gebieden met een
hoofdfunctie natuur wordt afgestemd op de ecologische draagkracht.
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Gebieden:
37.1. Dombergheide en omgeving

38. Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen (met recreatief
medegebruik)

Natte ecologische
verbinding

-

Een aantal beken en het kanaal Dessel – Schoten hebben een functie als natte
natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de migratie van fauna en flora. De
verbindende functie wordt mee gerealiseerd door de oevervegetatie, de
bomenrijen, de kleine bosjes en houtkanten en door de plassen langs het kanaal.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, transport, recreatie, industrie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.

-

In de worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden
minstens gevrijwaard van verdere bebouwing zodanig dat de waterbergingsfunctie
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het kanaal Dessel – Schoten is een typisch kenmerk van de Noorderkempen en
speelt een structuurbepalende rol. Het kanaal kan via een gericht beleid voor haar
oevers en haar omgeving bijdragen tot een verbinding tussen belangrijke
natuurlijke gebieden. Het kanaal kan worden ontwikkeld als drager van recreatieve
en toeristische ontwikkelingen. De ruimtelijke situering van het kanaal boven het
oorspronkelijke maaiveld is landschappelijk beeldbepalend.

-

In bovenloop van de Visbeek moet er binnen de natuurverweving voldoende
aandacht zijn voor ruimte voor water (opgenomen in deelbekkenbeheerplan Aa).
Stroomafwaarts van de deelruimte vormt de waterloop een basiselement in de
afbakening van het stedelijk gebied Turnhout.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
38.1. Kanaal Dessel – Schoten
38.2. Visbeek

39. Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

Droge ecologische
verbinding

-

Droge ecologische verbindingen tussen waardevolle kernen worden doorheen het
landbouwgebied gevormd door bomenrijen, houtkanten, bosjes en waardevolle
graslanden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, transport, recreatie, industrie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van de natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
39.1. natuurverbinding langs de noordwest rand van Ravels: Aarleheide-Schrieken-Ravelse
Bergen
39.2. natuurverbinding Werkendam – De Liereman
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40. Vrijwaren en versterken van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen met recreatief
medegebruik
-

Het tracé van de voormalige spoorlijn Turnhout – Baarle is als markant lijnvormig
erfgoedelement aanwezig en dient gevrijwaard te worden.

-

Behoud, herstel en inschakeling in toeristisch – recreatieve netwerken of
cultuurhistorische routes moet mogelijk gemaakt worden.

Gebieden:
40.1. Bels Lijntje

41. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Het gebied bezit uitgesproken landschappelijke en cultuurhistorische waarden die
samenhangen met de ontginningsgeschiedenis. Kenmerkende en waardevolle te
vrijwaren elementen zijn: de geometrische ontginningsstructuren (grootschalige
rechthoekige percelering), planmatig ontgonnen bossen en heiden, dreven,
houtkanten, bomenrijen, vennen en enkele historische hoeves.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.

-

Het behoud en de ontwikkeling van de grondgebonden landbouw en de
versterking van de natuur- en boscomplexen moet gebeuren met behoud en
versterking van de historische kenmerkende elementen van het
ontginningslandschap. Stimulerende maatregelen kunnen hierbij worden ingezet.

Gebieden:
41.1. Turnhouts Vennengebied

42. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

De afbakening van regionaal stedelijke gebieden is een planningstaak van Vlaams
niveau. Voor Turnhout werd deze reeds voltooid.

Gebieden:
42.1. regionaal stedelijk gebied Turnhout
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Deelruimte 4. Ravels – Arendonk

Situering
De deelruimte ‘Ravels – Arendonk’ is de meest oostelijk gelegen deelruimte van de buitengebiedregio
Noorderkempen. Het omvat (delen van) de gemeenten Ravels, Arendonk en Oud-Turnhout. In het oosten wordt het
gebied begrensd door Nederland. In westelijke richting ligt de grens op de overgang naar het landbouwgebied rond
Weelde-Poppel. In het zuiden vormt de lijn Turnhout-Arendonk de begrenzing (zie ook buitengebiedregio Neteland).
Visie
De deelruimte ‘Ravels – Arendonk’ bevat een aantal bijzonder waardevolle, grotere, natuurkernen. Voor de
boscomplexen wordt gestreefd naar een kwalitatieve en kwantitatieve (grensoverschrijdende) versterking. Voor de
natuurcomplexen geldt behoud en versterking van watergebonden natuur- en landschapswaarden (vennen en natte
heide).
Via verweving wordt getracht de verschillende natuurkernen te verbinden. Dit gebeurt onder andere via
stapsteenbossen, via behoud en versterking van ecologisch waardevolle graslanden in een open tot halfopen
agrarisch landschap, …
In de agrarische gebieden ten oosten en ten westen van het natuurcomplex functioneert de grondgebonden landbouw
als belangrijkste ruimtelijke drager. De gebieden worden voor de landbouw gevrijwaard. Binnen deze
landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine
landschapselementen zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.
Het grootschalige open landbouwgebied in het noorden van deze deelruimte wordt gekenmerkt door de planmatige
structuur van heide-ontginningsgebieden. Het gebied sluit aan op het oudere cultuurlandschap rond Poppel en wordt
zo in de visie opgenomen als samenhangend landbouwgebied.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Ravels – Arendonk wordt weergegeven door middel van een
structuurschets.
KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 4. RAVELS – ARENDONK.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Boscomplex Ravels – Arendonk is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschets.
De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.
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50. Behoud en versterking van samenhangende boscomplexen.
-

Zowel de grote boscomplexen als de kleinere waardevolle boskernen en parken
moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context
behouden en waar mogelijk versterkt worden.

-

De structuurbepalende bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen
accenten worden gelegd op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie,
bosbouw, recreatie, …).

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande en
historische complexen te versterken of te herstellen zonder de samenhang van
aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden aan te tasten.

-

De grote monotone naaldhoutaanplanten (50.2, 50.3) vormen belangrijke
aandachtsgebieden voor versterking van de bosstructuur. Enerzijds via
bosinbreiding, anderzijds via bosomvorming naar een meer gevarieerde
bosstructuur (kwalitatieve versterking).

-

De omgeving van Kruisberghoeve is een aandachtsgebied voor bosverbinding
doorheen het landbouwgebied tussen het Hoge Vijverbos en de Staatsbossen.

-

De mogelijkheden voor infiltratie in de boscomplexen op de hogere zandgronden
(Staatsbossen, Hoge Vijverbos) worden behouden en waar mogelijk
geoptimaliseerd door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding en
omvorming tot een meer natuurlijke bossamenstelling.

-

De specifieke parkstructuur en vegetatiesamenstelling van de kasteelparken in
Arendonk zijn belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische te
behouden elementen. Waar nodig wordt gestreefd naar een betere integratie van
de parken met de omliggende bosbestanden.

Gebieden:
50.1.
50.2.
50.3.
50.4.

Tulderse Heide – Dorre Leegteheide – Leiheide
Staatsbossen van Ravels
Hoge Vijverbos
bosgebied van de Zeshonderd

51. Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
(grondgebonden) landbouw
-

De mozaïeklandschappen in deze deelruimte worden gekenmerkt door een
ruimtelijke mozaïek van landbouw, natuur en bos die in een afwisselend patroon
van hoofdzakelijk vlakvormige elementen voorkomen. Binnen het gebied zijn
ecologisch waardevolle graslanden, poelen, vennen, bossen, houtkanten, dreven
en landbouwgronden te behouden elementen. Zij zorgen voor een
landschapsecologische verbinding tussen belangrijke natuurgebieden.

-

Deze ruimtelijke mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuuren landschapselementen en de ruimtelijke samenhang wordt behouden en
versterkt.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur- en
landschapselementen.

-

Ter hoogte van Krombusseltjes (51.2) wordt gestreefd naar een ruimtelijke
scheiding van landbouw en natuur in functie van de vennen en hun randzones.

-

De ruimtelijke verweving in Tulderse Beemden – Tulderbos (51.1) wordt
gerealiseerd in relatie tot het gebied dat in Nederland aangemeld is als speciale
beschermingszone van Europees belang. De hydrologische afstemming in functie
van de voedselarme biotopen vormt een belangrijk aandachtspunt.
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-

In het gebied Laks wordt uitgegaan van de bestaande situatie op het terrein met
een afwisseling van landbouw, natuurelementen en lineaire landschapselementen,
gekoppeld aan de Laaksloop en het kleinschalige landschap.

-

De gebieden van Wouwers, Kwade Putten, Meerhoeve en Terbeuken zijn
gebieden met een afwisselend landschap van bossen en gebieden in
landbouwgebruik gekoppeld aan de voormalige kasteeldomeinen. Bestaand
voorkomen van landbouwgebruik en bosuitbreiding worden gelijktijdig afgewogen
in relatie tot de erfgoedwaarde van het gebied.

-

Voor de Zeshonderd en omgeving Kasteel den Tip wordt uitgegaan van de actuele
afwisseling van landbouw, natuur en bos op het terrein. Een ruimtelijke uitbreiding
van natuur of bos wordt niet nagestreefd.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
51.1.
51.2.
51.3.
51.4.
51.5.

Tulderse Beemden – Tulderbos
Krombusseltjes
Wouwers – Kwade Putten – Meerhoeve – Terbeuken
Laks
de Zeshonderd en omgeving Kasteel den Tip

52. Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
heide-, ven- en boscomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch netwerk.
Er wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke waterhuishouding, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten en graduele overgangen tussen
verschillende vegetatietypen (bos, heide, schrale graslanden, vennen).

-

Het ruimtelijk beleid richt zich voor het centrale deel van het natuurcomplex van de
Liereman op het behoud en de versterking van watergebonden natuur- en
landschapswaarden (vennen en natte heide) gericht op het creëren van natuurlijke
oevers en van rustige zones voor watervogels.

-

De infiltratie-kwelrelaties worden geoptimaliseerd. Het gebied ten zuiden van de
Lage Mierdse Weg vormt het infiltratiegebied van de Liereman.

-

De ecologisch zeer waardevolle gebieden worden ruimtelijk gebufferd en
recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de meest kwetsbare
natuurkernen en het voor recreatief medegebruik ontsluiten van deze gebieden.
De ruimtelijke buffering kan worden gerealiseerd door natuuruitbreiding op
landbouwenclaves (Hoge Mierdse Heide) of op direct aangrenzende
landbouwgronden die essentieel zijn als buffer voor zeer kwetsbare
natuurwaarden. In functie hiervan moet het natuurreservaat De Liereman niet
uitgebreid worden ten noorden van de Lage Mierdse weg.

-

Overheide is een aandachtsgebied voor versterking van het natuurcomplex door
bosuitbreiding.

Gebieden:
52.1. Overbroek
52.2. Overheide
52.3. Kesseven – Klotgoor – Zwartgoor – Witgoor – Lei (gebiedjes ten oosten en ten zuiden
van Staatsbossen Ravels)
52.4. Liereman – Hoge Mierdse Heide – Korhaan
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53. Natuurcomplex met landbouwgebruik
-

Deze gebieden met actueel landbouwgebruik maken deel uit van het
natuurcomplex dat Europees beschermd is, maar vormen er ruimtelijk niet de kern
van. Landbouwgebruik wordt onderworpen aan voorwaarden zodat geen
negatieve effecten op Europees beschermde habitats en soorten ontstaan.

-

Binnen de zone grenzend aan het oostelijk deel van het natuurcomplex De
Liereman wordt gestreefd naar grondgebonden landbouw. Bij stopzetting van de
landbouwactiviteit door het huidige bedrijf, wordt het behoud van het
landbouwgebruik geëvalueerd in relatie tot de potenties van het gebied voor
natuurontwikkeling.

-

Door middel van een hydrologische afstemming tussen landbouw en
natuurwaarden (herstel van de waterhuishouding, peilverhoging) kan de waarde
van delen van het gebied voor vooral meer kritische weidevogelsoorten worden
versterkt.

-

Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de landschapsecologische
en hydrologische samenhang van de vochtige graslanden van Reenheide met de
zeer waardevolle natuurkern van de Liereman. In de overgang naar de
omliggende bossen worden bomenrijen en houtkanten bewaard en hersteld.

Gebieden:
53.1. Reenheide – Braekeleer

54. Behoud en versterking van ecologisch zeer waardevolle graslanden in een open agrarisch landschap

In overdruk

-

In de goed gestructureerde open agrarische gebieden van Open Kempen komen
lokaal zeer waardevolle natuurwaarden voor. Het betreft vochtige, microrelïefrijke
graslanden met een dicht netwerk aan sloten en poelen.

-

Pleksgewijs worden de zeer waardevolle graslanden behouden en versterkt. Zij
worden beheerd in functie van natuur. De omliggende percelen worden aangeduid
als bouwvrij agrarisch gebied waarbinnen een volwaardige
landbouwbedrijfsvoering gegarandeerd wordt.

-

Heel wat van deze percelen werden ingericht in functie van instandhouding en
herstel van de soorten en habitats waarvoor grote delen van het gebied werden
aangemeld als speciale beschermingszones van Europees belang. Door het
voeren van een natuurbeheer op deze welbepaalde percelen, worden deze
gebieden maximaal in funtie van waterpeilen, habitats en soorten gevaloriseerd.

-

In het vogel- en habitatrichtlijngebied van de omgeving van Kijkverdriet kan het
herstel van graslanden en ruigten op specifieke percelen (perceelsdelen) mogelijk
een voldoende invulling geven aan de instandhoudingsdoelstellingen.

-

Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de landschapsecologische
en hydrologische relaties met de zeer waardevolle natuurkernen van de Liereman
en (delen van) de Staatsbossen.

Gebieden:
54.1. Kijkverdriet

55. Behoud en versterking van ecologisch waardevolle graslanden (met aandacht voor weidevogels)
-

Binnen het grondgebonden landbouwgebied bezitten de graslanden en de kleine
landschapselementen belangrijke ecologische en landschappelijke kwaliteiten die
behouden worden. Het betreft graslandcomplexen met venrelicten en een
microreliëf met vochtige depressies.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie. Via stimulerende maatregelen kan het landbouwgebruik
afgestemd worden in functie van deze graslanden en de hieraan gekoppelde
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fauna (weidevogels) en kan de ecologische en landschappelijke kwaliteit van deze
gebieden in stand gehouden en versterkt worden.
-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
55.1. Witgoor en omgeving

56. Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw (met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte)
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor
de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt de sterk grondgebonden landbouw een garantie
voor het open houden van het agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden
landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden
en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open
landschap behouden en versterkt wordt.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor aangewend
worden.

-

Het gebied Boerenbond (56.1) sluit aan op het oudere cultuurlandschap rond
Poppel. Het is een uitloper van het samenhangend landbouwgebied van Open
Kempen. Het landbouwgebied Kijkverdriet – De Lusthoven (56.2) is eerder te
beschouwen als een open ruimtekamer temidden van grote bos- en
natuurcomplexen.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
56.1. landbouwgebied Kermisheide – Boerenbond
56.2. landbouwgebied Kijkverdriet – De Lusthoven (tussen Staatsbossen en Hoge
Vijverbos)

57. Vrijwaren van landbouwgebieden met behoud van kleine bos-, natuur- en/of landschapselementen
-

In het ruimtelijk geïsoleerde landbouwgebied ten oosten van Turnhout functioneert
de grondgebonden landbouw (melkveehouderij) als ruimtelijke drager van het
gebied en staat garant voor het behoud van de landschappelijke karakteristieken
(open ruimte als contrast met de stad).

-

Het gebied wordt voor de landbouw gevrijwaard. Landbouw vormt de hoofdfunctie
maar komt ruimtelijk voor met elementen van de natuur- en bosstructuur en met
bebouwing.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering door
uitdijende woonkernen, lintbebouwing en vertuining tegen te gaan.

-

Binnen dit landbouwgebied, in het bijzonder langs de waterlopen (Laaksloop, Aa),
wordt ruimte gelaten voor het behoud en de ontwikkeling van een netwerk van
kleine landschapselementen zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.
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-

Dit landbouwgebied aan de rand van het stedelijk gebied vormt een belangrijke
ruimtelijke buffer tegen oprukkende verstedelijking. Het heeft een belangrijke
functie als open ruimte corridor. Het open landbouwgebied wordt gevrijwaard van
verdere stedelijke bebouwing.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

Gebieden:
57.1. landbouwgebied Schuurhoven – Draaiboom

58. Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen (met recreatief
medegebruik)

Natte ecologische
verbinding

-

Het kanaal Dessel – Schoten heeft een functie als natte natuurverbinding. Het is
van belang voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mee
gerealiseerd door de oevervegetatie, de bomenrijen, de kleine bosjes en
houtkanten en door de plassen langs het kanaal.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, transport, recreatie, industrie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.

-

Het kanaal Dessel – Schoten is een typisch kenmerk van de Noorderkempen en
speelt een structuurbepalende rol. Het kanaal kan via een gericht beleid voor haar
oevers en haar omgeving bijdragen tot een verbinding tussen belangrijke
natuurlijke gebieden. Het kanaal kan worden ontwikkeld als drager van recreatieve
en toeristische ontwikkelingen. De ruimtelijke situering van het kanaal boven het
oorspronkelijke maaiveld is landschappelijk beeldbepalend.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
58.1. Kanaal Dessel – Schoten

59. Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

Droge ecologische
verbinding

-

Droge ecologische verbindingen tussen waardevolle kernen worden doorheen het
landbouwgebied gevormd door bomenrijen, houtkanten, bosjes en waardevolle
graslanden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, transport, recreatie, industrie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden:
59.1. natuurverbinding Gewestbossen Ravels – Molenheide
59.2. natuurverbinding Liereman – Werkendam
59.3. natuurverbinding Hoge Vijverbos – Goor (Arendonk)
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60. Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Het gebied bezit uitgesproken landschappelijke en cultuurhistorische waarden die
samenhangen met de ontginningsgeschiedenis. Kenmerkende en waardevolle te
vrijwaren elementen zijn: de geometrische ontginningsstructuren, planmatig
ontgonnen bossen, het historisch bodemgebruik met kleine landschapselementen,
heiden, landduinen, vennen, venen en moerassen.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.

-

De grote boscomplexen bezitten door het gevarieerde reliëf, de opeenvolging van
gradiënten en afwisseling van open heide en gesloten boscomplexen een grote
landschappelijke waarde.

Gebieden:
60.1. Staatsbossen van Ravels
60.2. complex Kwade Putten – Hoge Vijverbos
60.3. Liereman

Kasteeldomein in overdruk

61. Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

De afbakening van regionaal stedelijke gebieden is een planningstaak van Vlaams
niveau. Voor Turnhout werd deze reeds voltooid.

Gebieden:
61.1. regionaal stedelijk gebied Turnhout
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
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ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Neteland startte begin 2005 en bestond uit:
-

infovergaderingen voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces (februari 2005);

-

overlegvergaderingen met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de
elementen die vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (maart-april 2005);

-

werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform, …) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen
vanuit de rechtstreeks betrokken sectoren (maart-april 2005).

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Neteland werden geformuleerd. Dit op basis van een
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening)
en een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en
actoren (regiowerkingen). Deze verkenningsnota werd juni 2005 in bespreking gebracht met alle actoren. Op
basis van de reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties
(natuurlijke rijkdommen, toerisme, openbare werken…) op de verkenningsnota werd een programma voor
uitvoering en onderzoek opgesteld. In december 2005 werd dit programma toegelicht en overgemaakt aan alle
betrokken actoren.
Dit programma gaf aan:
-

over welke gebieden in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Het gaat over (delen
van) grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor aan de Vlaamse Regering voorgesteld wordt de
bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse
Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005. Gemeenten, provincies en belangengroepen konden hierover
formeel advies uitbrengen tot 1 april 2006;

-

over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor
deze gebieden werden in de periode december 2005 - maart 2006 een aantal overlegsessies georganiseerd
waarop akte genomen werd van een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van
de geformuleerde visie.
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Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en op de overlegsessies werd voorliggend
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.

1.4

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Neteland worden geformuleerd. De
nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en
belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen
voor de besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Neteland is gelegen in het zuidoosten van de provincie Antwerpen en het westen van de
provincie Limburg. De begrenzing van het gebied komt globaal overeen met die van het Netebekken. In het
westen vormt de vallei van de Beneden en Kleine Nete, Molenbeek-Pulderbeek en Delfte Beek-Visbeek de grens.
In het noorden wordt de grens gevormd door de voet van de cuesta van de Noorderkempen. De uitgestrekte bosen heidegebieden van het Park der Lage Kempen zijn het meest oostelijke deel van de buitengebiedregio. In het
zuiden markeren de cuesta van Boom, de zandrug Bonheiden-Keerbergen en het systeem van de
Diestiaanheuvels de grens. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 140.000 ha.
KAART 0. SITUERING NETELAND
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Arendonk, Balen, Beerse, Begijnendijk,
Beringen, Berlaar, Dessel, Duffel, Geel, Grobbendonk, Ham, Hechtel-Eksel, Heist-op-den-Berg, Herentals,
Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Malle, Meerhout, Mol,
Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Putte, Ranst, Retie, Sint-Katelijne-Waver, Tessenderlo, Turnhout,
Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven, Zoersel.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Neteland.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
Het westelijk deel van het gebied behoort tot het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit met Mechelen als
regionaal stedelijk gebied en Lier als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. De structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden Herentals, Geel en Mol en het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Lommel maken
deel uit van het stedelijk netwerk Kempische as. In het noorden van Neteland ligt het regionaal stedelijk gebied
Turnhout. Heist-op-den-Berg en Leopoldsburg zijn kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau.
Buitengebied
De belangrijkste natuurwaarden in het Neteland worden gevormd door de beekvalleien met een grote diversiteit
aan valleigemeenschappen, beboste landduincomplexen en zandruggen en de bossen en natuurgebieden van
voormalige heidegebieden. De Kleine en Grote Nete zijn oost-west georiënteerde structuurbepalende valleien,
waarlangs beboste landduincomplexen voorkomen. De beekvalleien van de Netes en hun zijbeken zijn typische
laaglandbeekvalleien met een afwisseling van moerassen, laagveenvegetaties, graslanden, struwelen en alluviale
loofbossen. Het Neteland is een relatief bosrijk gebied in Vlaanderen. De bossen bestaan hoofdzakelijk uit
naaldbossen met heide(relicten) op de droge gronden en loofbossen in de valleien. Met name het noordwestelijk
deel van Neteland kent een uitgesproken parallelle reliëfstructuur gevormd door valleien en langsliggende
beboste interfluvia. In het oosten liggen de uitgestrekte bos- en natuurcomplexen van Postel, Mol en het park der
Lage Kempen dat uit uitgestrekte naaldbossen en heideterreinen bestaat. De cuesta van de Noorderkempen is
een markante reliëfovervang, terwijl de Diestiaanheuvels structuurbepalende reliëfelementen zijn.
Het Neteland is een gedifferentieerd landbouwgebied met grote verschillen in aard en intensiteit van de
landbouw. In het gebied komen drie specifieke concentraties aan productierichtingen op Vlaams niveau voor. De
op elkaar aansluitende glastuinbouwgebieden van Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Ranst zijn structuurbepalend
op Vlaams niveau voor de groente- en sierteelt onder glas. Het glastuinbouwgebied van Sint-Katelijne-Waver
behoort zelfs tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Het RSV streeft in functie
van sanitaire randvoorwaarden naar een verweving van glastuinbouw met grondgebonden landbouw. Anderzijds
streeft het RSV ten behoeve van gemeenschappelijke watervoorziening en afvalwaterzuivering naar een optimale
bundeling. Mobiliteitsaspecten zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Het noordoosten van het gebied sluit aan bij het concentratiegebied voor varkenshouderij van Brecht-RijkevorselHoogstraaten, terwijl het gebied rondom Turnhout een concentratiegebied voor de vleeskalverhouderij is. Het
ontwikkelingsperspectief voor de grondloze veehouderij is gericht op verbetering van de ruimtelijke structuur en
behoud van bestaande concentraties, eerder dan de verspreiding ervan.
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Over het gehele gebied komt grondgebonden rund- en melkveehouderij als belangrijkste sector voor. De weinig
beboste gebieden ten noordoosten van Mechelen en tussen Kleine en Grote Nete tot aan Geel en het gebied
tussen Geel en Turnhout kennen de beste agrarische structuur. In het noorden sluit het gebied aan op de regio
Noorderkempen die tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen behoort.
Gebieden voor economische activiteiten
Het Albertkanaal is aangeduid als economisch netwerk. Naast de stedelijke gebieden zijn binnen het economisch
netwerk Albertkanaal een groot aantal economische knooppunten aangeduid. Daarnaast zijn Arendonk, Balen en
Malle aangewezen als economisch knooppunt.
Lijninfrastructuur
De autosnelwegen E313 (A13) Antwerpen-Hasselt-Luik, en de E34 (A21) Antwerpen-Eindhoven zijn aangeduid
als hoofdweg, de N19 en N71 als primaire weg I. Bij Geel is een nieuw te ontwerpen tracé als verbinding tussen
N19 en N71 aangeduid. De R14 en een aantal kleinere ontsluitingswegen zijn aangeduid als primaire weg II. Bij
Kasterlee wordt een nieuw te ontwerpen tracé van de R14 voorzien. De spoorlijnen Brussel-AntwerpenAmsterdam (tevens H.S.L.), Brussel-Mechelen-Lier-Turnhout en Antwerpen-Lier-Aarschot-Hasselt zijn aangeduid
als hoofdspoorweg voor het personenvervoer. De IJzeren Rijn (Duinkerken-Antwerpen-Lier-Mol-Weert) is
aangeduid als te onderzoeken verbinding. Hoofdspoorwegen voor het goederenvervoer zijn de IJzeren Rijn met
nieuw te onderzoeken tracé Antwerpen-Lier en de lijnen Antwerpen-Lier-Hasselt-Monzen en Antwerpen-LierLeuven-Luxemburg. Het Albertkanaal is aangeduid als hoofdwaterweg.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

1

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Neteland (berekend voor het geheel van alle gemeenten die geheel of gedeeltelijk in de regio
liggen). De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee sectorale kaarten. De globale
taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden over
Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos.
minimumoppervlakte

richtcijfer

maximumoppervlakte

agrarisch gebied

60.202 ha

65.773 ha

grote eenheden natuur

15.307 ha

20.878 ha

natuurverwevingsgebied
Bosuitbreiding

26.080 ha
2

970 ha

1

De wijziging in kwantitatieve randvoorwaarden ten opzichte van de verkenningsnota is terug te brengen op de veranderingen
als gevolg van grenswijzigingen van het Neteland.

2

Het belangrijkste deel van de toename tov de verkenningsnota is terug te brengen tot de opname van het Militair domein van
Arendonk binnen het Neteland.. Het getal ligt hoger dan de cijfers uit het uitvoeringsprogramma omdat er voor enkele gebieden
(nog) geen richtcijfers zijn opgenomen (richtcijfer p.m.).
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Neteland geformuleerd.
Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
Vooral het gebied dat gelegen is tussen Turnhout, Arendonk, Westerlo en Herenthout wordt gekenmerkt door
aaneengesloten landbouwgebieden van belang voor de beroepslandbouw. Buiten deze gebieden komen
overwegend kleinere agrarische gebieden in afwisseling met andere functies voor. Het glastuinbouwgebied van
Sint-Katelijne-Waver is structuurbepalend op Vlaams niveau.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te
behouden, kan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn. Het
ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op termijn
zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen in
structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft
voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur
en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter
van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt er rekening
gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed vooropstaat, moet ondersteund worden door een aangepast en
gebiedsgericht ruimtelijk beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de landbouwactiviteiten in de richting
van natuur- en landschapsbeheer ondersteund worden.
Voor de ontwikkeling van de glastuinbouw wordt gestreefd naar een ruimtelijke concentratie. Voor het
concentratiegebied van glastuinbouw rondom Sint-Katelijne-Waver wordt gestreefd naar versterking van de
agrarische structuur in functie van de glastuinbouw.
Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk
In het Neteland ligt de prioriteit bij het versterken en verbinden van natuurwaarden in de beek- en riviervalleien,
complexen van bos en heide en natuurwaarden gekoppeld aan het agrarisch cultuurlandschap met aandacht voor
onderlinge verbindingen en gradiënten. Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige
biodiversiteit te garanderen, moeten voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden,
met elkaar verbonden worden en voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende
elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur worden behouden en versterkt.
Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding kan daarbij een rol spelen.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur
gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen
Kenmerkend voor de arme zandgronden van de Kempen zijn de heidelandschappen met een afwisseling van
open zanden, bos, heide en vennen. Bestaande heidecomplexen worden behouden en waar mogelijk verder
ontwikkeld en/of uitgebreid. Hierbij wordt aangesloten bij de kwaliteiten en potenties vanuit het fysisch systeem
(landduinen, ven(relicten), ongestoord bodemprofiel, …). Bij het behoud en de ontwikkeling van dergelijke
habitats gaat het zowel om kleinere gebieden waar gradiëntsituaties een belangrijke rol spelen, als mogelijkheden
om gebieden van voldoende omvang voor een meer open en grootschalig heidelandschap met hieraan
verbonden kenmerkende flora en fauna te realiseren.
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De rivier- en beekvalleien in het Neteland worden gekenmerkt door alluviale broekbossen, moerassen,
hooilanden en andere valleigemeenschappen. De rivier- en beekvalleien worden ecologisch opgewaardeerd over
de totaliteit van de valleien. Voor de valleien wordt mede in functie van een ecologische opwaardering gestreefd
naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding, een vrije rivierwerking en herstel van de relatie tussen
waterloop en vallei.
In Neteland zijn concentraties van perceelsrandbegroeiingen (hagen, houtkanten en bomenrijen) en kleinere bosen natuurgebieden opvallende landschapselementen die de natuurlijke structuur versterken. Deze elementen zijn
van belang als habitat en als corridor voor migratie van fauna en flora tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk
beleid is er op gericht om voor deze ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot stand te brengen, die het
voortbestaan van planten en dieren, gebonden aan het cultuurlandschap moet garanderen en migraties toelaat
van organismen gebonden aan meer specifieke biotopen. Versnippering van deze structuren wordt vermeden en
verbindingen worden hersteld.
Behoud en versterken van valleistructuren en watersystemen voor natuurlijke waterberging
De riviervalleien van Grote Nete, Kleine Nete en Aa en het sterk vertakte netwerk van beekvalleien zijn
belangrijke landschappelijke en natuurlijke dragers. De ecologische processen die aan de basis liggen van de
natuurlijke structuur in rivier- en beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van
natuur- en landschapswaarden in deze valleien.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het waterbergend
vermogen van rivier- en beekvalleien, een vrije rivierwerking, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke
buffering van waterlopen. Het landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van dit
watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in van nature overstroombare gebieden en risicogebieden moeten
geweerd worden. Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare
delen van de vallei (met lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek
een ecologische meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden
beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.
Het Neteland wordt gekenmerkt door een regionaal netwerk van infiltratie- en kwelgebieden. Behoud en
ontwikkeling van deze watersystemen wordt nagestreefd. Specifieke aandacht gaat uit naar het behoud en
herstel van het infiltrerend en waterbergend vermogen van hoger gelegen zandgronden. Dit vanwege het belang
van deze gebieden voor kwelafhankelijke natuurwaarden en het aanvullen van diepere watervoerende lagen.
Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
Het Neteland is een relatief bosrijke regio met enkele grote clusters van bosgebieden (o.a. Pijnven-complex,
Kempense Heuvelrug, …). De bestaande bos- en groenstructuur wordt maximaal behouden en waar mogelijk
versterkt en uitgebreid. De nadruk ligt op de realisatie van volwaardige, hoogkwalitatieve boskernen met een
belangrijk accent op natuurfunctie. Er wordt gestreefd naar grote, samenhangende boscomplexen.
Ontwikkeling in functie van de versterking en onderlinge verbinding van bossen als stapstenen is een tweede
doelstelling. Prioritair worden hierbij oude boskernen uitgebreid en verbonden. In het Neteland zijn de valleien als
fysische drager van belang voor bosontwikkeling, waarbij aangesloten dient te worden met de doelstelling om
meer ruimte voor het watersysteem te creëren.
Vertrekkend van bestaande boskernen en –complexen wordt maximaal gestreefd naar het realiseren van
aaneensluitende gordelvormige bos- en groenstructuren in de nabijheid van stedelijke gebieden. Per stedelijk
gebied wordt de realisatie van een stadsbos voorzien. Waar mogelijk worden bos- en groenstructuren uitgebouwd
tot open ruimte vingers die tot in de stedelijke gebieden doordringen. Langs deze open ruimte corridors is de
groene, recreatieve omgeving vlot toegankelijk. Op het grensvlak van stedelijk gebied en open ruimte kunnen
speelbossen gesitueerd worden.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op
een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
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Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.
Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
In het Neteland komen diverse clusters van relatief gave cultuurhistorische en landschapsecologische
waardevolle gebieden voor. Deze gebieden zijn in hoofdzaak gekoppeld aan valleien, landduinen, oude
kleinschalige cultuurlandschappen, historische bosgebieden en omvangrijke bos- en heidecomplexen. Verspreid
in het landschap ligt een diversiteit aan bouwkundig erfgoed. Het gaat om onder meer abdijen, kastelen, hoeven,
kastelen, wind- en watermolens en kerken. Rondom Antwerpen liggen twee fortengordels, waarbij de buitenste
gordel door het meest westelijke deel van Neteland loopt.
Een aantal reliëfelementen (bv. landduinen en diestiaanheuvels) en markante terreinovergangen (bv. Kempisch
plateau) zijn landschappelijk structuurbepalend. Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende
reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het
ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en identiteit van de streek en kunnen ecologische of
toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de
regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en landschappelijk ingepast worden.
Behoud en herstel van de herkenbaarheid en identiteit van deze gebieden als mede behoud en herstel van de
herkenbaarheid van waardevolle kleine landschaps-, natuur- en erfgoedelementen (hagen, houtkanten,
bomenrijen, verspreide bosjes, gebouwen, kerken, kastelen, abdijen, molens, historische structuren, …) binnen
en buiten deze gebieden staat voorop. Op deze manier kunnen tevens ecologische of toeristisch-recreatieve
kwaliteiten worden versterkt.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in situ te bewaren. Bij belangrijke
ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en
bewaard blijft.
Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
De open ruimte in de regio Neteland heeft een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde, vooral gericht op zacht
recreatief medegebruik (fietsen, wandelen,…) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken, cultuurhistorische
routes en de bos- en groengebieden. In verstedelijkte gebieden en gebieden onder verstedelijkingsdruk zijn de
nog resterende open ruimten veelal van belang als open ruimte buffer en recreatief uitloopgebied.
Neteland is bovendien rijk aan cultuurhistorisch waardevolle erfgoedelementen. Het gaat om onder meer abdijen,
kastelen, hoeven, kastelen, wind- en watermolens en kerken verspreid in het landschap. Dit cultureel erfgoed
vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de cultuurhistorische gebouwen en
sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een hedendaagse ontwikkeling van het
cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken.
De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en kansen bieden
voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie. Het ruimtelijk beleid
draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren voor laagdynamische
toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk gebied.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
Een gedifferentieerd recreatief gebruik van bos, landduinen, heuvelruggen, diestiaanheuvels en beekvalleien
moet in overeenstemming zijn met de ecologische draagkracht van deze gebieden. Bij de verdere ontwikkeling
van deze recreatieve functies is het van belang de natuurlijke waarden parallel mee te ontwikkelen en de meest
kwetsbare gebieden te ontzien van te intensieve recreatieve ontwikkelingen.
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Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Neteland te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend ruimtelijk
beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Neteland wordt
aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende 8 deelruimten.
1.

Kleine Netegebied

2.

Bovenlopen Kleine Nete

3.

Grensgebied Postel

4.

Ruit tussen Lier –
Herentals – Geel –
Heist-op-den-Berg

5.

Grote en Molse Nete

6.

Brongebied Grote Nete

7.

Zuiderkempen van Lieren Heist – op – den
Berg

8.

Grote Nete tussen
Heist-op-den-Berg en
Albertkanaal

4.1

Deelruimte 1. Kleine Netegebied

Situering
De deelruimte Kleine Netegebied omvat de noordelijke valleien van Kleine Nete, Aa en zijlopen en de Heuvelrug
Herentals – Kasterlee. In het noorden vormt de Cuesta van de Noorderkempen de grens van deze deelruimte. De
globale begrenzing bestaat uit de N14 in het westen, de N12 in het noorden, de N19 in het oosten en het kanaal
Bocholt – Herentals en het Albertkanaal in het zuiden.
Visie
In het Kleine Netegebied zijn de valleien van de Aa en de Kleine Nete en hun zijlopen ruimtelijk
structuurbepalend. De deelruimte wordt gekenmerkt door een ruimtelijke mozaïek van natuur-, park- en
bosgebieden en samenhangende landbouwgebieden. De natuurwaarden van de meest waardevolle
valleigebieden worden behouden en versterkt met ruimte voor natuurlijke waterberging. In de ruimtelijkfunctioneel samenhangende landbouwgebieden rondom de Vallei van de Aa, de Laak, Grote Kaliebeek en de
Kleine Nete blijft landbouw de belangrijkste ruimtelijke drager. De gebieden worden voor de landbouw
gevrijwaard. Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is een aaneenschakeling van
landschapsecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met een netwerk van bosfragmenten,
graslanden, bomenrijen, houtkanten en andere kleine landschapselementen. Boscomplexen worden behouden
en waar mogelijk uitgebreid. Voor de Heuvelrug Herentals – Kasterlee wordt het behoud nagestreefd van grote
aaneengesloten gebieden waar de verschillende successiestadia van stuivende zanden over heidevegetaties
naar bos tot uiting komen.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Kleine Netegebied wordt weergegeven door middel van
twee structuurschetsen.
KAART 1A. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE KLEINE NETEGEBIED – W ESTELIJK KLEINE NETEGBIED.
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KAART 1B. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE KLEINE NETEGEBIED – VALLEI VAN DE AA EN KEMPENSE
HEUVELRUG.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Kleine Netegebied is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
Ruimtelijk – functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw met grondgebonden
landbouw als drager van de open ruimte
-

De grondgebonden rund- en melkveehouderij in de valleien wordt, mede dankzij
diverse ruilverkavelingen, gekenmerkt door goed gestructureerde,
samenhangende landbouwgebieden. Deze gebieden worden als
samenhangend landbouwgebied voor de landbouw gevrijwaard, waarbij de
landbouw als belangrijkste ruimtelijke drager wordt erkend.

-

Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente ontginningen
en ruilverkavelingsgebieden wordt behouden door het aanduiden van bouwvrije
agrarische zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de
bestaande bebouwing.

-

In de valleigebieden worden overstromingsgebieden maximaal gevrijwaard van
bebouwing. Voor de vallei van de Aa wordt de mogelijkheid voor waterberging
en –conservering nader onderzocht in functie van het verminderen van
wateroverlast.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

Gebieden
Kaart 1A
1.1 Landbouwgebied rondom Vlimmeren
1.2 Omgeving Grote Heide
1.3 Landbouwgebied Vispluk

Kaart 1B
1.4 Vallei van de Aa
1.5 Vallei van de Kleine Nete (tussen
Herentals en Kasterlee)

Grondgebonden landbouw als drager van open ruimtekamers
-

In kleine beekvalleien, heideontginningen en oude cultuurlandschappen is de
landbouw ruimtelijk – functioneel veel minder samenhangend dan in de rest van
het Kleine Netegebied. De grondgebonden landbouw functioneert als belangrijkste
ruimtelijke drager. De gebieden worden voor de landbouw gevrijwaard. Landbouw
vormt er de hoofdfunctie.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterk grondgebonden landbouwstructuur
een garantie voor het open houden van het landschap.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering door
vertuining tegen te gaan.

-

Binnen deze landbouwgebieden komen elementen van de natuur- en bosstructuur
voor. Er wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
een raamwerk van kleine landschapselementen, zodat een
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

Gebieden
Kaart 1A
2.1 Landbouwgebied Zalfen
2.2 Landbouwgebied ten zuidwesten van
Pulle
2.3 Landbouwgebied Vroegeinde
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Kaart 1B
2.4 Landbouwgebied ten zuiden van
Zevendonk
2.5 Landbouwgebied ten zuidoosten van Lille
2.6 Landbouwgebied vallei van de Grote
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2.7 Landbouwgebied vallei van de Kleine
Kaliebeek
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Samenhangende boscomplexen en verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

Zowel de grote boscomplexen als verspreide bosfragmenten moeten in
samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden
blijven.

-

Deze structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht worden op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, wonen, recreatie, landbouw …) accenten
gelegd.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in het
gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context. Behoud van kenmerkende, kleinschalige en historisch
waardevolle landschappen vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. De
bosverbinding ’s Herenbos, bosverbinding tussen Bruul en Bruilbergen,
bosverbinding Zoerselbos, bosverbinding Peertsbos- Bosbergen en de
bosverbinding Hoge Rielen – Koningsbos worden versterkt.

-

Ten noorden van Herentals wordt een randstedelijk groengebied uitgebouwd als
recreatieve groenpool met een meerwaarde voor natuur en rekening houdend met
de landschapsecologische en cultuurhistorische context. De aanwezigheid van
diverse recreatieve functies op de Hoge Mouw en Hoge Rielen vergt een nadere
afstemming met de ontwikkeling van de bos- en natuurfunctie. De recreatieve
functie van domein De Renesse blijft behouden.

-

Kasteel- en parkdomeinen zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk (De Renesse, Kasteel van Vorselaar, Le Paige,
Kasteel van Hovorst, Hof van Boutersem, Kasteel Heidebloem, Kasteel Hof van
Ravenstein,….). Ze worden behouden als volwaardige entiteiten.

Gebieden
Kaart 1A
3.1 ’.s Herenbos
3.2 Boscomplex Blommerschot
3.3 Vierselheidecomplex
3.4 Boshoven – Molenbos
3.5 complex ’t Zand
3.6 Peertsbos
3.7 Militair domein Grobbendonk

Kaart 1B
3.8 complex Beerse Heide – Grote Heide
3.9 Zandhoevenheide
3.10 Molenberg
3.11 Bosbergen
3.12 Kempense Heuvelrug van Lichtaart naar
Kasterlee (Hoge Mouw) en Hoge Rielen

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

De waardevolle bos- en heidegebieden met afwisseling van bosbiotopen met
heide, landduinen, vennen en loofbos vormen te behouden en versterken
waarden.

-

De ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende bossen
maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen wordt
gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding, de ontwikkeling van
waardevolle gradiënten en een meer natuurlijke bosstructuur met graduele
overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties, heide,
vennen, …). Deze waardevolle complexen worden ruimtelijk gebufferd binnen
samenhangende complexen.

-

De mogelijkheden voor infiltratie worden behouden en waar mogelijk
geoptimaliseerd door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding en
omvorming tot een meer natuurlijke bossamenstelling.

-

De verbinding Heihuizen – Breevennen, verbinding Blommerschot – Breevennen,
verbinding Schrieken – Breevennen, verbinding Reebergen – Lovenhoek,
verbinding Lovenhoek – Boshoven – Molenbos, Vallei van de Bosloop en de
verbinding Grotenhout – Rastaartven worden versterkt.

-

Kasteel- en parkdomeinen zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk (Krabbelshof). Ze worden behouden als volwaardige
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entiteiten.
-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen, …).

Gebieden
Kaart 1A
4.1 Complex rond het vliegveld van Malle
4.2 De Schrieken
4.3 Reebergen – Konijnenbos
4.4 Breevennen
4.5 Krabbels – Lovenhoek
4.6 Pulderbos

Kaart 1B
4.7 Boscomplex Gierlsbos – Nonnenbossen –
Grotenhout
4.8 Boscomplex De Waal (kamp van Tielen)
4.9 Kempense heuvelrug van Herentals naar
Lichtaart

Behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapsecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met een
netwerk van bosfragmenten, graslanden, bomenrijen, houtkanten en andere kleine
landschapselementen.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en het
landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

De Vallei van de Laak, het gebied Rastaartven en omgeving Sassenhout – Heerle
zijn aandachtsgebieden voor versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding
en behoud en versterking van stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

Gebieden
Kaart 1A
5.1 Vallei van de Laak
5.2 Het gebied Karredongen – Valveken
5.3 Vallei van de Bosloop
5.4 Winkelaar
5.8 Moereind – Beulk

Kaart 1B
5.5 Rastaartven
5.6 Omgeving Sassenhout – Heerle
5.7 Het gebied ten zuiden van de Zegge
5.8 Gebied ten zuidoosten van
Wechelterzande

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleien van de Kindernouwbeek, Visbeek en delen van de vallei van de Grote
Kaliebeek, Kleine Nete en Aa vormen gave aaneengesloten valleilandschappen
met ecologische kwaliteiten van internationaal belang. De valleien van de Pulse
Beek, Molenbeek en het valleisysteem van de Aa en Kleine Nete zijn
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. De Zegge
wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan structureel sterk verschillende
vegetatietypen als turfkuilen, trilvennen, rietvelden, schraalgraslanden,
elzenbroekbossen en eiken-berkenbossen

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten,
bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar
drogere valleiflanken.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing. Om het
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waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije zones afgebakend.
-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De aanwezigheid van diverse recreatieve functies in de Vallei van de Kleine Nete
vergt een nadere afstemming met de ontwikkeling van de natuurfunctie.

Gebieden
Kaart 1A
6.1 Vallei van de Kindernouwbeek
6.2 Vallei van de Molenbeek – Pulse Beek
6.3 Samenvloeiing van de Aa en de Kleine
Nete
6.4 Vallei van de Kleine Nete
stroomafwaarts Herentals

Kaart 1B
6.5 Vallei van de Grote Kaliebeek
6.6 Vallei van de Kleine Nete tussen
Herentals en Snepkesvijver
6.7 Vallei van de Kleine Nete tussen
Snepkesvijver en Breeven
6.8 De Zegge
6.9 Mosselgoren

Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De vallei van de Kleine Nete zuidelijk van Grobbendonk en de vallei van de Aa
oostelijk van Vorselaar wordt als gevarieerde, halfopen valleilandschap behouden
met ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- en bosontwikkeling.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en verbetering van
de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen. Via stimulerende maatregelen wordt
de landbouwfunctie zo veel mogelijk afgestemd op de natuurlijke en
landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw-, natuur- en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden
minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

Gebieden
Kaart 1A
7.1 Visbeekvallei
7.2 Vallei van de Kleine Nete zuidelijk van
Grobbendonk
7.3 Vallei van de Aa oostelijk van Vorselaar

Kaart 1B

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. De verbindende functie wordt
mede gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals kleinere bosjes
en kleine landschapselementen (houtkanten, hagen) op oevers en dijken. Vaak
bepalen deze verbindende elementen de landschappelijke beeldwaarde. Specifiek
voor de dendritisch vertakte bovenlopen van de Kleine Nete zijn de goede
structuur- en waterkwaliteitskenmerken, waardoor onder meer sprake is van een
waardevolle visfauna.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, scheepvaart, industrie, recreatie, …) waarin deze elementen gelegen zijn,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.

-

Het kanalenstelsel is een typisch kenmerk van de provincie Antwerpen en speelt
een structuurbepalende rol. De cultuurlijke waterlopen doorkruisen riviervalleien,
bos- en natuurgebieden, steden en dorpen. De kanalen kunnen via een gericht
beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een verbinding tussen
belangrijke natuurlijke gebieden. De kanalen kunnen worden ontwikkeld als
dragers van recreatieve en toeristische ontwikkelingen.
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-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 1A
8.1 Bosbeek

Kaart 1B
8.2 Hollebeemdenbeek
8.3 Platte Beek
8.4 Aa
8.5 Grote Kaliebeek
8.6 Kanaal Bocholt – Herentals

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De Kempische heuvelrug wordt gekenmerkt door een historisch stabiele
landschapsstructuur, met een duidelijke steilrand naar de vallei van de Kleine
Nete. De Kindernouwbeek is een voorbeeld van de oude landschapsstructuur
en landschapsopbouw in een Kempens valleigebied van een laaglandbeek.
Mooi gesloten moerassig gebied, uniek en opvallend in de overigens
gebanaliseerde valleiomgeving van de Kleine Nete.

-

De Zegge wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap met een
verscheidenheid aan structureel sterk verschillende vegetatietypen als
turfkuilen, trilvennen, rietvelden, schraalgraslanden, elzenbroekbossen en
eiken-berkenbossen.

-

Kastelen en hun bijhorende parken (o.m. Kasteel Hovorst, Krabbelshof, Domein
De Renesse, Kasteel van Vorselaar, Kasteel van Grobbendonk, … ) zijn
belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens.

-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: valleigebieden met
gesloten karakter, beemden en bos, dreven en bomenrijen, oude boskernen
met herkenbare structuur, reliëfvormen, gave perceelstructuren en
wegenpatronen, het traditionele karakter van Zalfen als kleine agrarische
nederzetting, het industrieel erfgoed langsheen het kanaal Herentals-Bocholt en
de restanten van mottes (gekende sites in gemeenten Lille en Malle).

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
hun onderlinge samenhang.

-

Een verdere toename van verspreide bebouwing en lintbebouwing rondom de
waardevolle boscomplexen en kasteeldomeinen dient vermeden te worden. De
aanwezigheid van zonevreemde weekendverblijven in de omgeving van het
Domein de Renesse en het Domein Blommerschot en Beukbeemden wordt
afgebouwd.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

Gebieden
Kaart 1A
9.1 Domein de Renesse
9.2 ’s Herenbos, Heihuizen en Zalfen
9.3 Zalfens Gebroekt
9.4 Domein Blommerschot en
Beukbeemden
9.5 Domein Krabbelshof, Lovenhoek en
Krabbels Broek
9.6 Vallei van de Kleine Wilborrebeek
9.7 Vallei van de Kindernouwbeek
9.8 Kasteel van Vorselaar
9.9 Kasteel en Kleine Netebeemden van
Grobbendonk tot Sassenhout
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Kaart 1B
9.10 Grotenhoutbos – Gierlebos
9.11 Vallei van de Kleine Kaliebeek
9.12 Heuvelrug tussen Lichtaart en
Kasterlee
9.13 Heuvelrug tussen Herentals en
Kasterlee met Netevallei
9.14 De Zegge
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Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Waardevolle open ruimte-verbindingen, die essentieel zijn voor de verbinding
over de kanalen en de N12, worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining.

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 1A
10.1 Noord – Zuid verbinding
10.2 Molenbeek te Viersel

Kaart 1B
10.3 Open ruimte-corridor Doffen –
Hezewijk

Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

Het droge stuifzandcomplex De Bleek – Heibloem net ten noorden van het
kanaal Herentals-Bocholt (Kempisch kanaal) is een belangrijk infiltratiegebied
voor de Kleine Nete. Het wordt versnipperd door de aanwezigheid van
lintbebouwing en weekendverblijven.

-

Het waardevolle open ruimte gebied wordt gevrijwaard van verdere
versnippering door behoud, opwaardering en ontwikkeling van ecologische en
landschappelijke waarden.

-

De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Aanwezige vlakvormige bos-, natuur-, en
landschapselementen worden waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Vanuit de open ruimte wordt een verdere dichtslibbing van de gebieden door
uitbreiding van lintbebouwing vermeden.

Gebieden
Kaart 1A
11.1 Open ruimtegebied De Schaaf

Kaart 1B
11.2 Complex De Bleek – Heibloem

Behoud van waardevolle weidevogelgebieden
-

De meer open en bredere valleigedeelten zijn van belang als broed- en
foerageergebied voor weidevogels. De aanwezige weidevogelwaarden worden
behouden en versterkt. Behoud van de openheid en ontwikkeling van een
aaneengesloten graslandgebruik zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden. De
gebieden zijn van nature nat. Waardevolle bomenrijen en ruigtes worden
behouden en meer open gedeeltes worden open gehouden.

-

In weidevogelgebieden en langs waardevolle beken wordt via stimulerende
maatregelen het agrarisch natuurbeheer bevorderd en wordt de landbouw
zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige weidevogelwaarden. Voor de
weidevogelgebieden is behoud van de openheid van belang. Hiertoe worden
bouwvrije zones afgebakend.

Gebieden
Kaart 1A
12.1 Watervoort

Kaart 1B
12.2 omgeving Mosselgoren
12.3 omgeving Langenberg

Behoud van open water met ecologische en recreatieve waarde
-

De Warande is een structuurbepalende wateroppervlakte met een potentieel voor
het behoud en de ontwikkeling van watergebonden natuur- en
landschapswaarden, alsook met een potentieel voor de verweving van recreatieve
functies.

-

De natuurwaarden van open water worden behouden en versterkt in combinatie
met recreatie. Hierbij gaat het vooral om het creëren van rustige zones tijdens de
overwinteringsperiode van watervogels en het creëren van (meer) natuurlijke
oeverzones.
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Gebieden
Kaart 1A
13.1 De Warande

Kaart 1B

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

De afbakening van regionaal stedelijke gebieden is een planningstaak van
Vlaams niveau. Voor Turnhout werd deze voltooid.

Gebieden
Kaart 1A
14.1 regionaal stedelijk gebied Turnhout
14.2 kleinstedelijk gebied Herentals
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Deelruimte 2. Bovenlopen Kleine Nete

Situering
De deelruimte Bovenlopen Kleine Nete wordt globaal begrensd door de N19 in het westen, de lijn Turnhout –
Arendonk in het noorden, het kanaal Dessel-Schoten in het oosten en het kanaal Bocholt-Herentals in het zuiden.
De ruggengraat van het gebied wordt gevormd door de valleien van de Kleine Nete, Desselse Nete, Zwarte Nete,
Wamp en Rode Loop.
Visie
De deelruimte Bovenlopen Kleine Nete is een uitgesproken landbouwgebied met goed ingerichte en
gestructureerde landbouwgebieden. Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren en versterken van de
landbouwfunctie. Waardevolle beeksystemen worden behouden en versterkt, waarbij wordt gestreefd naar een
uitgesproken (half)natuurlijk gevarieerd halfopen valleilandschap. De ecologisch waardevolle gradiënten van de
vochtige vallei naar drogere landduincomplexen en hogere zandgronden en de verbindende functie worden
behouden en versterkt. De over het landbouwgebied verspreide bebossing en boscomplexen worden behouden
waarbij wordt gestreefd naar een kwantitatieve en kwalitatieve versterking.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bovenlopen Kleine Nete wordt weergegeven door middel
van een structuurschets.
KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE BOVENLOPEN KLEINE NETE.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Bovenlopen Kleine Nete is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschets.
Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de grote, aaneengesloten bossen als kleine bosjes moeten in samenhang
met hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden blijven.

-

Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
worden gelegd. Looieindse Bergen – Westreties Heiken worden gekenmerkt door
belangrijke verblijfsrecreatieve functies.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in het
gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context. De verbinding boscomplex E3-vijver en Tikkebroeken
wordt versterkt. Versterking van de aanwezige structuur van houtkanten,
bomenrijen en kleine bosjes vormt hierbij het uitgangspunt.

-

Behoud van de recreatieve functie en historische identiteit van het Prinsenpark
vormt een belangrijk uitgangspunt.

-

Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van waardevolle gradiëntsituaties
vanuit hogere zandgronden naar de vallei van de Kleine Nete.

-

De bossen langs het kanaal Dessel-Schoten (Paal, boskernen in natuurcomplex
Watering) worden behouden als boskern en afhankelijk van hun specifieke
waarden kwalitatief versterkt. Het kan hierbij gaan om een meer natuurlijk
bosbeheer van naaldbossen, ontwikkeling van bossen in de natte sfeer en verdere
ontwikkeling van waardevolle gevarieerde bosvegetaties.

Gebieden
1.1 Boscomplex militair domein Arendonk
1.2 Boscomplex Zwaneven – Schotelven
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1.3 Boscomplex E3-vijver
1.4 Bossen Hoge Rielen
1.5 boscomplex Looieindse Bergen – Westreties Heiken
1.6 Boscomplex Duinberg
1.7 Boscomplex Prinsenpark – Grote Kievit
1.8 Boscomplex Kattenberg
1.9 Paal

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende bosen heidecomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er wordt
gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding en de ontwikkeling van
waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …)

-

Complexen worden waar wenselijk uitgebreid en onderling verbonden. Herstel van
de natuurlijke waterhuishouding en een goede buffering van deze van nature
voedselarme ecosystemen is hierbij belangrijk.

-

De meeste boscomplexen, vooral die gekoppeld aan landduincomplexen en
hogere zandgronden, hebben een bijzonder belang als infiltratiegebied. De
mogelijkheden voor infiltratie worden behouden en waar mogelijk geoptimaliseerd
door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding en omvorming tot
een meer natuurlijke bossamenstelling.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen, …) ontsluiten van deze gebieden.

Gebieden
2.1 Natuurcomplex rond Rodegoor
2.2 Gagelbroek/Rode Del
2.3 Goorbossen
2.4 Watering
2.5 Breeven
2.6 Campinastrand

Behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

Het samenvloeiingsgebied van de Looiendse Nete en de Kleine Nete en de
omgeving van het Prinsenpark zijn een waardevol kleinschalig landschap met
een afwisseling van bossen, graslanden, moerasrelicten en landbouwgronden
met kleine landschapselementen. De Priorij van Corsendonk is gelegen aan de
vallei van de Wamp en wordt gekenmerkt door duidelijk herkenbare
landgoedelementen zoals dreven en omsloten velden.

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden. De omgeving van de Priorij van Corsendonk en het gebied rondom
het complex Prinsenpark – Breeven zijn aandachtsgebieden voor versterking
van de bosstructuur door bosuitbreiding en behoud en versterking van
stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

Gebieden
3.1 Priorij van Corsendonk
3.2 Westreties Heide
3.3 Gebied rondom het complex Prinsenpark – Breeven
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3.4 Gebied ten zuiden van Hooiput

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleien van de Kleine Nete, Rode Loop, Wamp, Zwarte Nete en Desselse
Nete vormen gave aaneengesloten valleilandschappen met ecologische
kwaliteiten van internationaal belang.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuurfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd
naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige valleilandschappen
met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten, bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar drogere
valleiflanken.

-

Voor de Desselse Nete en Zwarte Nete wordt gestreefd naar behoud en herstel
van de structuurkenmerken met ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling
in een zone langs deze beken.

-

De natuurwaarden in het Goorke worden behouden en versterkt, waarbij wordt
gestreefd naar een behoud en herstel van gevarieerde moeras- en
valleivegetaties.

-

De Tikkebroeken wordt als laagveenmoeras behouden en kwalitatief versterkt.
Het gebied wordt robuuster gemaakt zodat een meer natuurlijk watersysteem
gerealiseerd kan worden.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

Gebieden
4.1 Goorken
4.2 Tikkebroeken en Rode loop
4.3 Vallei van de Wamp ter hoogte van Hoeven
4.4 Vallei Kleine Nete tussen Kasterlee en Terlo
4.5 Vallei Kleine Nete tussen Terlo en Brasel
4.6 Vallei Zwarte Nete
4.7 Vallei Desselse Nete

Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

De Vallei van de Grote Kaliebeek vormt een groen lint in het landschap, gevormd
door een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Dit gebied wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd. Het is een aandachtsgebied voor versterking van
de bosstructuur via behouden en versterken van stapsteenbossen en houtkanten

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw-, natuur- en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden
minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd, door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien
voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
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meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.
Gebieden
5.1 Vallei van de Grote Kaliebeek

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Verschillende beken en het afwateringskanaal Arendonk hebben een functie als
natte natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de migratie van fauna en flora.
De verbindende functie wordt mede gerealiseerd door een netwerk van droge
elementen zoals kleinere bosjes en kleine landschapselementen (houtkanten,
hagen) op oevers en dijken. Specifiek voor de dendritisch vertakte bovenlopen
van de Kleine Nete zijn de goede structuur- en waterkwaliteitskenmerken,
waardoor onder meer sprake is van een waardevolle visfauna.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, scheepvaart, industrie, recreatie, …) waarin deze elementen gelegen
zijn, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.

-

In de valleigebieden langs de bovenlopen van de Kleine Nete worden
overstromingsgebieden maximaal gevrijwaard van bebouwing. Hiertoe worden
bouwvrije zones afgebakend. Normaal landbouwgebruik kan plaatsvinden in
deze gebieden, maar het is van belang dat de waterbergingsfunctie behouden
blijft.

-

Het kanalenstelsel is een typisch kenmerk van de provincie Antwerpen en
speelt een structuurbepalende rol. De cultuurlijke waterlopen doorkruisen
riviervalleien, bos- en natuurgebieden, steden en dorpen. De kanalen kunnen
via een gericht beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een
verbinding tussen belangrijke natuurlijke gebieden. De kanalen kunnen worden
ontwikkeld als dragers van recreatieve en toeristische ontwikkelingen. De
ruimtelijke situering van het Kanaal Dessel – Schoten boven het oorspronkelijke
maaiveld is landschappelijk beeldbepalend.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
6.1 Kanaal Bocholt – Herentals
6.2 Kanaal Dessel – Schoten
6.3 Vallei van de Rodeloop in agrarisch gebied
6.4 Vallei van de Wamp
6.5 Vallei van de Looiendse Nete
6.6 Vallei van de Kleine Nete
6.7 Zwarte Nete
6.8 Daelemansloop
6.9 Breiloop
6.10 Vallei van de Witte Nete – Voortse Nete
6.11 Afwateringskanaal Arendonk

Behoud van open water met ecologische en recreatieve waarde
-

De E3-vijver biedt potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van
watergebonden natuur- en landschapswaarden. Het ruimtelijk beleid is gericht
op verweving van natuurlijke en recreatieve functies.

-

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden is vooral gericht op het creëren van
rustige zones voor (overwinterende) watervogels en behoud en herstel van
meer natuurlijke oevers

Gebieden
7.1 E3 – vijver
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Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw (met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte)
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard
voor de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterk grondgebonden landbouw een
garantie voor het open houden van het agrarische cultuurlandschap. De
grondgebonden landbouw is structuurbepalend voor grote delen van de
deelruimte Bovenlopen Kleine Nete. De niet-grondgebonden landbouw is in
evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente ontginningen
en ruilverkavelingsgebieden wordt behouden door het aanduiden van bouwvrije
agrarische zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de
bestaande bebouwing. In de valleigebieden worden overstromingsgebieden
maximaal gevrijwaard van bebouwing. Voor de vallei van de Aa wordt de
mogelijkheid voor waterberging en –conservering nader onderzocht in functie
van het verminderen van wateroverlast.

Gebieden
8.1 Ruilverkaveling Kasterlee I en III en landbouwgebied tussen Turnhout en Oud - Turnhout
8.2 Ruilverkaveling Oud – Turnhout
8.3 Ruilverkaveling Arendonk
8.4 Oude Aart

Grondgebonden landbouw als drager van open ruimtekamers
-

In het landbouwgebied ten noorden van Arendonk en het landbouwgebied
tussen Retie en Dessel functioneert de grondgebonden landbouw als
belangrijkste ruimtelijke drager. De gebieden worden voor de landbouw
gevrijwaard. Landbouw vormt de hoofdfunctie maar komt ruimtelijk voor met
elementen van de natuur- en bosstructuur en met bebouwing.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering
door vertuining tegen te gaan.

-

Vooral in de overgangsgebieden met de grotere bos- en natuurcomplexen is
een dichter raamwerk van kleine landschapselementen vanuit landschappelijk
en ecologisch oogpunt wenselijk. In deze gebieden worden waardevolle
overgangen via bomenrijen, houtkanten en kleine bosjes met de aangrenzende
grote bos- en natuurcomplexen behouden, zodat een landschapsecologische
basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

Gebieden
9.1 Landbouwgebied ten noorden van Arendonk
9.2 Landbouwgebied tussen Retie en Dessel
9.3 Landbouwgebied ten oosten van Dessel
9.4 Landbouwgebied ten zuiden van Dessel

Behoud en versterken van ecologisch waardevolle graslanden met behoud van weidevogelgebieden
-

Het betreft graslandcomplexen met aandacht voor instandhouding van
weidevogels gebonden aan een open tot halfopen cultuurlandschap met
speciale aandacht voor hydrologische afstemming tussen landbouw en
natuurwaarden. Deze gebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied.

-

Door middel van herstel van de waterhuishouding (peilverhoging) kan de
waarde van het gebied voor vooral meer kritische weidevogelsoorten worden
versterkt.

-

Voor deze gebieden wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een
aaneengesloten, vochtig tot nat, open graslandgebied in een netwerk van sloten
en kleine landschapselementen.
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Gebieden
10.1 Reties Goor

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De samenhang van de priorij van Corsendonck met haar omgeving
(perceelsstructuren, dreven, Oude Corsendonckvijver, …) wordt behouden en
waar mogelijk versterkt. Het onderscheid tussen beboste beekdalen en meer
open landbouwgebied ten zuiden van de priorij van Corsendonck blijft
behouden.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
hun onderlinge samenhang.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk van dergelijke elementen.

Gebieden
11.1 Priorij van Corsendonck en Tikkebroeken

Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

Het gebied ten noorden van de E34 rond Zwaneven wordt gekenmerkt door
verlinting en woonclusters binnen bosgebied.

-

Waardevolle open ruimte gebieden en lokale open ruimte verbindingen worden
gevrijwaard van verdere versnippering.

-

De afwisseling bos-, natuur-, en landschapselementen wordt behouden.
Aanwezige vlakvormige bos-, natuur-, en landschapselementen worden waar
mogelijk kwalitatief versterkt. Delen van deze gebieden kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

Gebieden
12.1 Gebied ten noorden van E34 rond Zwaneven

Behoud van waardevolle weidevogelgebieden
-

In Berendonk – Watering en het Laagbroek ten noorden van Retie worden de
aanwezige weidevogelwaarden behouden en versterkt. Behoud van de
openheid en ontwikkeling van een aaneengesloten graslandgebruik zijn
hiervoor belangrijke randvoorwaarden. Waardevolle bomenrijen en ruigtes
worden behouden en meer open gedeeltes worden open gehouden.

-

In weidevogelgebieden en langs waardevolle beken wordt via stimulerende
maatregelen het beheer van de specifieke waarden bevorderd en wordt de
landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden. Voor de
weidevogelgebieden is behoud van de openheid van belang. Hiertoe worden
bouwvrije zones afgebakend.

Gebieden
13.1 Berendonk – Watering
13.2 Laagbroek

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

De afbakening van regionaal stedelijke gebieden is een planningstaak van
Vlaams niveau. Voor Turnhout werd deze voltooid.

Gebieden
14.1 Regionaal stedelijk gebied Turnhout
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Deelruimte 3. Grensgebied Postel

Situering
De deelruimte Grensgebied Postel omvat het aaneengesloten bos- en natuurcomplex van Postel en wijde
omgeving en wordt globaal begrensd door het kanaal Dessel-Schoten in het westen, de grens met Nederland in
het noorden en oosten en Lommel en het kanaal Bocholt-Herentals in het zuiden.
Visie
Het grootschalig open ruimtegebied met centraal het toeristisch – recreatief knooppunt ‘de abdij van Postel’
bestaat uit een dambordpatroon van grootschalige bos- en landbouwgebieden op de overgang tussen de
uitlopers van het Kempisch Plateau en het Netebekken. De deelruimte Grensgebied Postel is een regionaal
infiltratiegebied. Grote bos- en natuurkernen vormen de basis van deze deelruimte. Vanuit natuurkernen wordt in
potentieel kansrijke gebieden gestreefd naar ontwikkeling van voedselarme ecosystemen waarbij herstel van de
natuurlijke waterhuishouding noodzakelijk is. De abdij en het kasteel van Postel en het omliggende historisch en
landschappelijk waardevolle oude cultuurlandschap worden behouden. Het aaneengesloten landbouwgebied
wordt gevrijwaard als samenhangende landbouwgebied voor de grondgebonden landbouw.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Grensgebied Postel wordt weergegeven door middel van
een structuurschets.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE GRENSGEBIED POSTEL
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Grensgebied Postel is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschets. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.
Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

In het zuiden van de deelruimte is sprake van een jonge heideontginning waar
grote rationele landbouwpercelen meer aaneengesloten in een groot blok
liggen. Dit aaneengesloten landbouwgebied wordt gevrijwaard als
samenhangend agrarisch gebied voor de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterk grondgebonden landbouw een
garantie voor het open houden van het agrarische cultuurlandschap. De nietgrondgebonden landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente ontginningen
wordt behouden door het aanduiden van bouwvrije agrarische zones. Nieuwe
agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande bebouwing.

Gebieden
1.1 Landbouwgebied tussen Diel en Luikgestelse Heide

Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Het Grensgebied Postel wordt gekenmerkt door grote samenhangende
boscomplexen. Deze grote boscomplexen moeten in samenhang met hun
cultuurhistorische en landschappelijke context behouden blijven. Waardevolle
bosbiotopen met heide, landduinen, vennen en loofbos vormen hierbij
specifieke te behouden en versterken waarden.

-

De structuurbepalende bossen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere
bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie,
bosbouw, recreatie, …) accenten worden gelegd.
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-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in
het gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context.

-

De bestaande bosverbindingen doorheen het landbouwgebied tussen Diel en
Luikgestelse Heide worden behouden. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door de ontwikkeling van een netwerk van kleine
landschapselementen

-

De meeste boscomplexen, vooral die gekoppeld aan landduincomplexen en
hogere zandgronden, hebben een bijzonder belang als infiltratiegebied. De
mogelijkheden voor infiltratie worden behouden en waar mogelijk
geoptimaliseerd door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding
en omvorming tot een meer natuurlijke bossamenstelling.

Gebieden
2.1 Kraaienbos
2.2 Spreeuwenbos
2.3 Luikgestelse Heide
2.4 Russendorp

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Deze bos- en heidegebieden met ecologische kwaliteiten van veelal
internationaal belang moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en
landschappelijke context behouden blijven.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
gebieden maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze
complexen wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding en
de ontwikkeling van waardevolle gradiënten, hoogveenontwikkeling, spontane
zandverstuivingsprocessen en graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …). Zeer waardevolle
gebieden met kwetsbare vegetaties (heide, vennen, heischrale graslanden, …)
worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende complexen.

-

Versterking van de natuurwaarden wordt gerealiseerd door bos- of
natuuruitbreiding binnen de aangeduide natuurcomplexen.
Hoogveenontwikkeling vereist een gescheiden waterhuishouden ten op zichte
van omliggende langbouwgebieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de
landschapsecologische en cultuurhistorische context.

Gebieden
3.1 Hoge Moer
3.2 Ronde Put
3.3 Reuzels bos
3.4 Koemook
3.5 Zeven Heerlijkhedenheide
3.6 Den Diel
3.7 Blekerheide

Ontwikkelen van een natuurcomplex
-

De Moeren ligt in het noordwesten van Postel op de overgang van het
Kempens Plateau naar het stroomgebied van de Kleine Nete. In een lange
termijnvisie wordt voor De Moeren, vanuit potentieel kansrijke natuurkernen,
gestreefd naar hoogveenontwikkeling in samenhang met de
hoogveenontwikkeling bij Ronde Put en in het aangrenzende gebied in
Nederland.

-

In Riebosserheide wordt het open karakter behouden en gestreefd naar een
ontwikkeling van natuurwaarden.

-

Delen van deze ecologisch zeer potentievolle complexen maken als GENO deel
uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze gebieden wordt gestreefd naar
behoud en herstel van de natuurlijke waterhuishouding.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
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lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
Gebieden
4.1 De Moeren
4.2 Gebied ten zuiden van de N123
4.3 Riebosserheide

Behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

De omgeving van Postel, Diel en de open ruimte ten westen van N746 worden
gekenmerkt door een afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos, natuur-, en landschapselementen. De ruimtelijke samenhang tussen deze
elementen wordt behouden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

De omgeving van Polstel en abdijomgeving is een aandachtsgebied voor
versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding en behoud en versterking
van stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

Gebieden
5.1 Postel en abdijomgeving
5.2 Diel
5.3 Open ruimte ten westen van N746

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Het kasteeldomein van Postel is een groot en gaaf domein aansluitend op bos
en cultuurland met herkenbare structuur. De abdij van Postel, het omliggende
historisch en landschappelijk waardevolle oude cultuurlandschap en de
onderlinge relaties hiertussen worden eveneens behouden.

-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: het abdijgebouw met
omwalling, dreven, structuur van de Ronde Put, historische boskernen en de
ontginningsstructuur, bospercelen en infrastructuur, historisch erfgoed (sluizen,
ophaalbruggen) langsheen de kanalen en het bouwkundig erfgoed in en
rondom Postel (abdij, kasteel, oude hoeven, …)

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
hun onderlinge samenhang.

Gebieden
6.1 Abdij van Postel en de Ronde Put

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van
belang voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals kleinere bosjes en
kleine landschapselementen (houtkanten, hagen) op oevers en dijken Vaak
bepalen deze verbindende elementen de landschappelijke beeldwaarde.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, scheepvaart, industrie, recreatie, …) waarin deze elementen gelegen
zijn, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische,
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee
ondersteunt.

-

Het kanalenstelsel is een typisch kenmerk van de provincie Antwerpen en
speelt een structuurbepalende rol. De cultuurlijke waterlopen doorkruisen
riviervalleien, bos- en natuurgebieden, steden en dorpen. De kanalen kunnen
via een gericht beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een
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verbinding tussen belangrijke natuurlijke gebieden. De kanalen kunnen worden
ontwikkeld als dragers van recreatieve en toeristische ontwikkelingen. De
ruimtelijke situering van het Dessel – Schoten boven het oorspronkelijke
maaiveld is landschappelijk beeldbepalend.
-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
7.1 Voorste Nete
7.2 Kanaal Herentals – Bocholt
7.3 Kanaal Dessel – Schoten
7.4 Postels Vaartje

Vrijwaren van waardevolle open ruimte – verbindingen
-

Behoud en ontwikkelen van een open ruimte – verbinding tussen Zeven
Heerlijkhedenheide en Pijnven – Kattenbos.

-

Om de landschappelijke eigenheid te bewaren moet vertuining en versnippering
worden tegengegaan. Nieuwe bebouwing wordt zoveel mogelijk geweerd.
Hiertoe kunnen bouwvrije zones worden aangeduid.

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak

Gebieden
8.1 Open ruimte – verbinding tussen Zeven Heerlijkhedenheide en Kattenbos
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Deelruimte 4. Ruit tussen Lier – Herentals – Geel – Heist-op-den-Berg

Situering
De deelruimte Herenthout – Geel omvat het interfluvium tussen Grote en Kleine Nete en wordt globaal begrensd
door de N14 in het westen, het Albertkanaal en kanaal Bocholt – Herentals in het noorden, de R14 in het oosten
en de vallei van de Grote Nete in het zuidoosten en zuiden.
Visie
De valleien van de Grote Nete en Kleine Nete zijn ruimtelijk structuurbepalend in deze deelruimte. Het ruimtelijk
beleid streeft naar behoud en versterken van aaneengesloten valleilandschappen. In de ruimtelijk-functioneel
samenhangende landbouwgebieden blijft landbouw de belangrijkste ruimtelijke drager. De gebieden worden voor
de landbouw gevrijwaard. De Vallei van de Wimp wordt behouden als verbindend element doorheen het
agrarische landschap. In de landbouwgebieden Geel – Larum en Geel – Stokt, landbouwgebied rond Nijlen, …
vormt landbouw de hoofdfunctie maar is ruimtelijk verweven met elementen van de natuur- en bosstructuur en
met het stedelijk weefsel. Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt. Deze deelruimte is één van de bosarmere regio’s van het Neteland. De bossen worden
gevrijwaard van versnippering en worden waar mogelijk versterkt.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Herenthout – Geel wordt weergegeven door
middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 4A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE LAND VAN HERENTHOUT - GEEL – INTERFLUVIUM KLEINE EN
GROTE NETE.
KAART 4B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE RUIT TUSSEN LAND VAN HERENTHOUT - GEEL – LAND VAN
HERENTHOUT - GEEL.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Herenthout – Geel is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.
Ruimtelijk – functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard
voor de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterk grondgebonden landbouw een
garantie voor het open houden van het agrarische cultuurlandschap. De
grondgebonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager
van het gebied.

-

Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente ontginningen
en ruilverkavelingsgebieden wordt behouden door het aanduiden van bouwvrije
agrarische zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de
bestaande bebouwing.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

In de valleigebieden langs waterlopen worden overstromingsgebieden
maximaal gevrijwaard van bebouwing.

Gebieden
Kaart 4A
1.1 Landbouwgebied Hooiweg
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1.3 Ruilverkaveling Tongerlo
1.4 Ruilverkaveling Westerlo

Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw
-

De landbouwstructuur wordt gekenmerkt door kleinschalige landbouwgebieden
die karakteristiek en ruimtelijk structuurbepalend zijn voor grote delen van het
gebied. De grondgebonden landbouw is de ruimtelijke drager van het gebied en
staat garant voor het behoud van de landschappelijke karakteristieken.

-

De aaneengesloten gebieden worden als landbouwgebied gevrijwaard waarbij
een gedifferentieerde landbouwontwikkeling met aandacht voor de
omgevingskwaliteiten mogelijk is.

-

Landbouwgebieden aan de grens met het stedelijk gebied en Albertkanaal
vormen een belangrijke buffer tegen oprukkende verstedelijking en
uitbreidingen van industrie. Ze vormen bovendien een overgang tussen
belangrijke natuurlijke gebieden en de harde infrastructuur van het bebouwd
stedelijk gebied. Het zijn ook vaak belangrijke open ruimte corridors.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering
door vertuining tegen te gaan.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden. Langs waardevolle beken wordt agrarisch natuurbeheer
gestimuleerd. Met het oog op recreatief medegebruik van de open ruimte kan
verbreding van de landbouw (o.a. hoevetoerisme) een aandachtspunt zijn.

Gebieden
Kaart 4A
2.1 Landbouwgebied Visseneinde
2.2 Landbouwgebied ten noorden van
Herlaar (Herenthout)
2.3 Landbouwgebied Bekeneinde

Kaart 4B
2.4 Landbouwgebied Doffen
2.5 Landbouwgebied Larum
2.6 Landbouwgebied ten noorden van
Holven
2.7 Landbouwgebied ten noorden van
Voortkapel
2.8 Landbouwgebied ten zuiden van
Geneinde

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleien van de Grote Nete van Lier tot Nijlen en van Hellebrug tot Lodijk en de
Kleine Nete tussen Lier en Nijlen zijn structuurbepalend voor de natuurlijke
structuur op bovenlokaal niveau.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije zones
afgebakend.

-

In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuuren waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd
naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige valleilandschappen met
moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten, bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar drogere
valleiflanken.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Er wordt gestreefd naar herstel van een (meer) natuurlijk watersysteem. De
structuurkenmerken van de waterlopen worden, waar nodig en waar mogelijk,
verbeterd door meer ruimte (dijkverplaatsing, hermeandering, natuurlijker oevers,
ruimer winterbed, inschakelen oude meanders …) te voorzien voor de waterloop.
De relatie tussen waterloop en vallei wordt zoveel mogelijk hersteld in zowel
ruimtelijk, hydrologisch, geomorfologisch als landschapsecologisch opzicht.
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-

Het Sigmaplan voorziet in het herstel van de natuurlijke relatie tussen de Grote
Nete, haar vallei en de zijwaterlopen. Langs de Kleine Nete wordt ter hoogte van
Varenheuvel – Abroek d.m.v. dijkverplaatsing gestreefd naar een mozaïek van
wetlandtypes in het winterbed.

-

Kastelen en hun bijhorende domeinen (Ravensteenhof, Kasteel van Herlaar) zijn
belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens.

-

De Netevallei is een belangrijke recreatieve as gericht op een extensief recreatief
medegebruik. Het belang van de vallei als recreatieve as wordt onderkend. Het
recreatief medegebruik van de Vallei van de Grote Nete wordt afgestemd op de
natuur- en waterbergingsfunctie van de vallei.

Gebieden
Kaart 4A
3.1 Vallei van de Kleine Nete tussen Lier en
Nijlen
3.2 Valei van de Kleine Nete tussen Nijlen en
Albertkanaal en vallei van de Molenbeek
3.3 Vallei van de Grote Nete tussen Lier en
Berlaar
3.4 Mondingsgebied van de Wimp, Maasloop
en Otterloop
3.5 Vallei van de Grote Nete tussen
Hellebrug en Lodijk

Kaart 4B
3.6 Neerhelst – De Botten

Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Deze valleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei. Het gevarieerde, halfopen valleilandschap wordt behouden met ruimte voor
grondgebonden landbouw, grasland- en bosontwikkeling.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw-, natuur- en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden
minstens gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Langs de vallei van de Grote Nete bevinden zich veel kasteelparken als bakens
langs de waterloop. Daarnaast komen kasteeldomeinen verspreid voor, vooral
gekoppeld aan valleien en historische bosgebieden. In de omgeving van de
kastelen moet de ruimtelijke afwisseling bos, landbouw en natuur behouden
blijven met aandacht voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van
kasteelparken en hun toeristisch-recreatief medegebruik.

Gebieden
Kaart 4A
4.1 Vallei van de Grote Nete tussen Lier en
Netekant
4.2 Vallei van de Grote Nete tussen Netekant
en Hellebrug
4.3 Gebied ten noordwesten van Spek
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Behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling
van landschapsecologische en cultuurhistorische waardevolle landschappen
met een mozaïek van graslanden, bosfragmenten en andere
landschapselementen.

-

Het mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

De Kijfbossen, Het Hanegoor en de vallei van de Zelse Beek, het gebied tussen
Olense Sluizen en Neerbuul en Houterveld – Gooreind zijn aandachtsgebieden
voor versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding en behoud en
versterking van stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In Hanegoor worden de aanwezige weidevogelwaarden behouden en versterkt.

Gebieden
Kaart 4A
5.1 Het Hanegoor en Vallei van de Zelse
Beek
5.2 Vallei van de Gestelbeek en Kijfbossen

Kaart 4B
5.4 Houterveld - Gooreind
5.5 Gebied tussen Olense Sluizen en
Neerbuul

5.3 Hallaaraard

Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en of
landschapselementen
-

Het Land van Herenthout – Geel is één van de bosarmere regio’s van het
Neteland. Grotere waardevolle boscomplexen in het gebied zijn de
Merodebossen, de Beeltjes en Sterschot. Deze relatief waardevolle bossen,
vaak gekoppeld aan kasteelparken, moeten in samenhang met hun
cultuurhistorische en landschappelijke context en de omgevende waardevolle
landschappen behouden blijven.

-

Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
worden gelegd.

-

Bijzondere aandacht gaat uit naar het behouden en ontwikkelen van
waardevolle gradiënten tussen de vallei van de Grote Nete en bossen
(Merodese bossen en de Beeltjes) op de hoger gelegen aangrenzende
zandgronden.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.

-

Kasteel- en parkdomeinen zijn landschappelijk structuurbepalend en
cultuurhistorisch belangrijk. Ze worden behouden als volwaardige entiteiten.
Binnen historisch waardevolle bosgebieden is er aandacht voor het behoud van
waardevolle ontginningstructuren en dreven.

-

Rondom Geel worden de mogelijkheden voor realisatie van een stadsbos
onderzocht in de vorm van bosuitbreiding.

Gebieden
Kaart 4A
6.1 Merodese bossen
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6.2 Itegemse Heide
6.3 Averegten

6.5 De Beeltjes

Patronen van bosfragmenten behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en of
landschapselementen
-

De Heuvelrug Olen – Geel wordt gekenmerkt door woonlinten, woonclusters en
bosfragmenten. Grees – Diependaal zijn bosfragmenten in de nabijheid van het
stedelijk gebied Herentals.

-

De bosstructuur van de heuvelrug Olen-Geel wordt gevrijwaard van verdere
versnippering. Deze bossen vormen een belangrijk aandachtsgebied voor
versterking van de bosstructuur via bosuitbreiding.

-

Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties worden op de
recreatieve functies accenten gelegd.

Gebieden
Kaart 4A

Kaart 4B
7.1 Grees - Diependaal
7.2 Heuvelrug Olen – Geel

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

De Kesselse Heide wordt gekenmerkt door relicten van het traditionele
heidelandschap. Dit bos- en heidegebied wordt (verder) ontwikkeld naar een
complex van bos, heide en vennen, waarbij via bosomvormingsbeheer wordt
gestreefd naar een meer natuurlijke bossamenstelling en het creëren van
heidevegetaties en lokale open zanden.

-

Delen van dit gebied maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor dit
complex wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een meer natuurlijke bosstructuur met
graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties,
heide).

-

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Kesselse Heide hangt samen
met zijn natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Gebieden
Kaart 4A
8.1 Kesselse Heide

Kaart 4B

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

De Wimp heeft een functie als natte natuurverbinding en is van belang voor de
migratie van planten en dieren.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw)
waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het
realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische
basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze
gebieden minstens gevrijwaard van bebouwing.

-

Het kanalenstelsel is een typisch kenmerk van de provincie Antwerpen en
speelt een structuurbepalende rol. De cultuurlijke waterlopen doorkruisen
riviervalleien, bos- en natuurgebieden, steden en dorpen. De kanalen kunnen
via een gericht beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een
verbinding tussen belangrijke natuurlijke gebieden. De kanalen kunnen worden
ontwikkeld als dragers van recreatieve en toeristische ontwikkelingen.
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-

De landschappelijke uitstraling, ecologische verbindingsfunctie en
mogelijkheden voor zacht recreatief medegebruik van het kanaal Dessel –
Kwaadmechelen en het kanaal Bocholt – Herentals worden behouden en waar
mogelijk versterkt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 4A

Kaart 4B
9.1 Kanaal Bocholt – Herentals
9.2 Vallei van de Wimp

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De Merodese bossen vormt een systematisch ontgonnen bosgebied tussen
Herenthout en Nijlen, dat een aansluitend geheel vormt met Zwartwater,
Hollands Kamp en Kruiskensberg. De Kruiskensberg en uitlopers van de
landduin bepalen grote reliëfverschillen in landschap dat naar de Grote Nete toe
plaatselijk abrupt afgesneden wordt door Nete-vallei (steilranden langsheen de
afgesneden Nete-armen)

-

Het behoud van historisch waardevolle bosgebieden en daarmee
samenhangende structuren moet gegarandeerd worden. Waardevolle
overgangen naar de vallei van Grote Nete en benedenloop van de Wimp
moeten behouden en versterkt worden.

-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: bedevaartsplaats met
kapellen, bosgebied met uitgesproken reliëf en opmerkelijke overgang naar
alluviaal gebied. abdij en domein van Tongerlo met dreef, reliëfrijke wei- en
akkerlanden, heiderelicten, historische padenstructuur, kenmerkende
ontginningstructuur.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
hun onderlinge samenhang.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk van dergelijke elementen.

Gebieden
Kaart 4A
10.1 Vallei van de Kleine Nete tussen Lier
en Kessel
10.2 Vallei van de Kleine Nete tussen Nijlen
en Grobbendonk
10.3 Omgeving van Gestel
10.4 Kruiskesberg – Merodese Bossen
10.5 Vallei van de Wimp en Grote Nete te
Herenthout

Kaart 4B
10.6 Abdij van Tongerlo
10.7 Beeltjes

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Rondom Herentals liggen doorheen het Economisch Netwerk Albertkanaal en
het Stedelijk Netwerk Kempische As een aantal waardevolle open ruimteverbindingen. Deze open ruimte-verbindingen zijn vooral vanuit landschappelijk
oogpunt bijzonder waardevol.

-

Waardevolle open ruimteverbindingen worden maximaal gevrijwaard van
bebouwing en vertuining.

Gebieden
Kaart 4A
11.1 Open ruimte-verbinding met Goorhof
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Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

De omgeving van Bouwel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
woonparken. Het Fort van Kessel maakt deel uit van de buitenste fortengordel
rond Antwerpen. Het heeft ecologische kwaliteiten van internationaal belang.

-

Waardevolle open ruimte gebieden en onderlinge open ruimte-verbindingen
worden behouden en waar mogelijk versterkt. Afhankelijk van de aanwezige
kwaliteiten kan deze invulling gebeuren door behoud, opwaardering en/of
ontwikkeling van de landbouw of van ecologische, cultuurhistorische of
landschappelijke waarden, al dan niet met een recreatief medegebruik.

-

De afwisseling van landbouw, bos-, natuur-, en landschapselementen wordt
behouden. Aanwezige vlakvormige bos-, natuur-, en landschapselementen
worden waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Vanuit de open ruimte wordt een verdere dichtslibbing van de gebieden door
uitbreiding van lintbebouwing en woonclusters vermeden.

-

Behoud en ontwikkeling van de landbouw dient verenigbaar te zijn met de
woonfunctie, recreatiefunctie en de landschappelijke en ecologische kwaliteiten
van het gebied.

Gebieden
Kaart 4A
12.1 Open ruimte-kamer Viersel
12.2 Omgeving Bouwel
12.3 Gebied tussen Lier en Kesselse Heide
met het Fort Van Kessel
12.4 Hallaar

Kaart 4B

Vrijwaren en versterken van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen met recreatief
medegebruik
-

Het tracé van de voormalige spoorlijn Herentals – Aarschot is als markant
lijnvormig erfgoedelement aanwezig en dient gevrijwaard te worden.

-

Behoud, herstel en inschakeling in toeristisch – recreatieve netwerken of
cultuurhistorische routes moet mogelijk gemaakt worden.

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 4A

Kaart 4B
13.1 Voormalige spoorlijn Herentals –
Aarschot

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 4A
14.1 Kleinstedelijk gebied Lier
14.2 Kleinstedelijk gebied Herentals
14.3 Kleinstedelijk gebied Heist-op-denBerg
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Deelruimte 5. Grote en Molse Nete

Situering
De deelruimte Grote en Molse Nete omvat een belangrijk deel van het midden- en bovenstrooms gedeelte van
het Grote Netebekken en wordt globaal begrensd door het Kanaal van Beverlo en het stedelijke gebied Van
Leopoldsburg in het oosten, de vallei van de Grote Beek en het Albertkanaal in het zuiden, het stedelijke gebied
van Geel en de N19 in het westen en het Kanaal Bocholt – Herentals in het noorden.
Visie
De valleien van de Grote Nete en Molse Nete zijn ruimtelijk structuurbepalend. De aaneengesloten
natuurwaarden in de valleien worden behouden en versterkt waarbij wordt gestreefd naar (half)natuurlijke
gevarieerde halfopen tot gesloten valleilandschappen. De natuurwaarden verbonden aan bos- en
heidecomplexen op landduinen worden behouden en versterkt met aandacht voor het recreatief medegebruik.
Bestaande samenhangende landbouwgebieden worden voor de beroepslandbouw gevrijwaard. De
grondgebonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager van het gebied. Een aantal gebieden
in en langs de beekvalleien en traditionele landbouwlandschappen bestaan uit een waardevol, gevarieerd en
veelal kleinschalig landschap met een ruimtelijke mozaïek van beboste percelen, graslanden en akkers, vennen
houtkanten en boomrijen. Deze ruimtelijke verwevenheid wordt behouden en versterkt. De
zandontginningsgebieden langsheen het kanaal Bocholt – Herentals vormen een typisch landschap. De
structuurbepalende wateroppervlakten en aansluitende natuurcomplexen bieden potenties voor het behoud en de
ontwikkeling van watergebonden natuur- en landschapswaarden en voor de ontwikkeling van watergebonden
recreatie.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Grote en Molse Nete wordt weergegeven door middel van
een structuurschets voor twee deelgebieden.
KAART 5A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE MOLSE EN GROTE NETE – BUITENGEBIED TUSSEN GEEL EN
MOL.
KAART 5B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE MOLSE EN GROTE NETE – BUITENGEBIED TUSSEN MOL EN
LEOPOLDSBURG.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Grote en Molse Nete is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Het valleisysteem van Grote Nete en Molse Nete is structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije zones
afgebakend.

-

In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden,
houtkanten, bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde
overgangen naar drogere valleiflanken. Voor het Malesbroek wordt behoud en
de ontwikkeling van laagveenmoerassen vooropgesteld.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

De Netevallei is een belangrijke recreatieve as gericht op een extensief
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recreatief medegebruik. Het belang van de vallei als recreatieve as wordt
onderkend. Het recreatief medegebruik van de Vallei van de Grote Nete wordt
afgestemd op de natuur- en waterbergingsfunctie van de vallei.
Gebieden
Kaart 5A
1.1 Vallei van de Grote Nete tussen
Albertkanaal en Malesbroek
1.2 Malesbroek
1.3 Vallei van de Grote Nete tussen
Malesbroek en Meerhout
1.4 Vallei van de Grote Nete tussen
Meerhout en Kanaal Dessel –
Kwaadmechelen
1.5 Vallei van de Molse Nete tussen Geel
en Mol

Kaart 5B
1.6 Vallei van de Grote Nete te Balen met
het Scheps
1.7 Vallei van de Asdonkbeek
1.8 Vallei van de Grote Nete tussen Schoor
en Kanaal van Beverlo
1.9 De Most – Overmaai

1.10 Vallei van de Grote Beek tussen
Albertkanaal en N72
1.11 Vallei Van de Grote Beek
1.12 Vallei van de Molse Nete
stroomopwaarts Mol

Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw
-

De landbouwstructuur wordt gekenmerkt door kleinschalige landbouwgebieden
die karakteristiek en ruimtelijk structuurbepalend zijn voor grote delen van het
gebied. De grondgebonden landbouw is de ruimtelijke drager van het gebied en
staat garant voor het behoud van de landschappelijke karakteristieken.

-

De aaneengesloten gebieden worden als landbouwgebied gevrijwaard waarbij
een gedifferentieerde landbouwontwikkeling met aandacht voor de
omgevingskwaliteiten mogelijk is.

-

Het landbouwgebied rond Olmen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
verspreide bosfragmenten. De bosfragmenten worden behouden.

-

De karakteristieke nederzettingstructuur van het straatdorp Bel blijft behouden.

-

Landbouwgebieden aan de grens met het stedelijk gebied vormen een
belangrijke buffer tegen oprukkende verstedelijking en uitbreidingen van
industrie. Ze vormen bovendien een overgang tussen belangrijke natuurlijke
gebieden en de harde infrastructuur van het bebouwd stedelijk gebied. Het zijn
ook vaak belangrijke open ruimte corridors.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering
door vertuining tegen te gaan.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden. Langs waardevolle beken wordt agrarisch natuurbeheer
gestimuleerd. Met het oog op recreatief medegebruik van de open ruimte kan
verbreding van de landbouw (o.a. hoevetoerisme) een aandachtspunt zijn.

Gebieden
Kaart 5A
2.1 Landbouwgebied Kievermont - Stokt
2.2 Landbouwgebied Bel, saffraanberg en
Belse Hei
2.3 Landbouwgebied Doomboom

2.4 Landbouwgebied tussen Rosselaar en
Hulsen
2.5 Verloren Schaap
2.6 Landbouwgebied Hezemeer
2.7 Landbouwgebied tussen Gestel en
Gervoort

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Neteland

Kaart 5B
2.8 Ongelberg – Hoolst
2.9 De Vennen
2.10 Landbouwgebied Bruine Kolk en
landbouwgebied ten noorden van
Schoorheide
2.11 Landbouwgebied tussen Olmen en
Bruine Kolk
2.12 Landbouwgebied Kwaadmol
2.13 Landbouwgebied rond Heppen
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Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden van de voormalige
ruilverkaveling Meerhout – Gestel, het landbouwgebied Kasseman en de
landbouwontginning Balen – Schoorheide worden maximaal gevrijwaard voor
de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterk grondgebonden landbouw een
garantie voor het open houden van het agrarische cultuurlandschap. De
grondgebonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager
van het gebied.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente ontginningen
en ruilverkavelingsgebieden wordt behouden door het aanduiden van bouwvrije
agrarische zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de
bestaande bebouwing.

Gebieden
Kaart 5A
3.1 landbouwgebied Kasseman
3.2 Landbouwgebied Meerhout - Gestel

Kaart 5B
3.3 Landbouwontginning Balen –
Schoorheide

Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

Een aantal gebieden in en langs de beekvalleien bestaan uit een waardevol,
gevarieerd en veelal kleinschalig landschap met een ruimtelijke mozaïek van
beboste percelen, graslanden en akkers, houtkanten en boomrijen. Naast
landbouwkundig minder goed gestructureerde gebieden komen ook goed
gestructureerde landbouwgebieden voor. Het gebied Gebergte – De Meren
wordt gekenmerkt door een afwisseling van weiden, grachten en houtkanten.
Door het vochtige karakter hebben delen van dit gebied een belangrijke
natuurwaarde.

-

Deze mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden. Natuurkernen met ecologische kwaliteiten van internationaal belang
worden behouden en versterkt.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Achterbos – Mol – Sluis, Volmolen en Gebergte – De Meren zijn
aandachtsgebieden voor versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding en
behoud en versterking van stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In de valleigebieden worden (potentiële) overstromingsgebieden zoveel
mogelijk gevrijwaard van bebouwing. Hiertoe worden bouwvrije zones
afgebakend.

Gebieden
Kaart 5A
4.1 Achterbos - Mol – Sluis
4.2 Volmolen
4.3 Rozenberg - Langvennen
4.4 Gebergte – De Meren
4.5 Rammelaars
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Kaart 5B
4.6 Bankei - Wezel
4.7 Vallei van de Molse Nete te Balen
4.8 Gerhoeven
4.9 Grootdonk
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Samenhangende boscomplexen en verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

De beboste landduin van Geel – Bel, Volsbergenbossen en de bossen van
Achterbos en Gerheserheide zijn structuurbepalend voor deze deelruimte.
Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
worden gelegd.

-

Kleine bosfragmenten rond Mol en in de kleinschalige open ruimtegebieden
rond Kwaadmechelen en Oostham staan in voor waardevolle
landschapsecologische relaties. Deze elementen worden behouden en
versterkt. Delen van deze gebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied.

-

De bossen op landduinen vormen belangrijke aandachtsgebieden voor
versterking van de bosstructuur via bosomvorming. Beperkte
bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door buffering van de meest
waardevolle boskernen en door het realiseren van lineaire bosverbindingen via
houtkanten, bomenrijen en stapsteenbosjes.

-

Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling en behoud van de
landschappelijke waarde van het landschap van Geel – Bel.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief
gezoneerd, gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor
zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.
De aanwezigheid van diverse recreatieve functies (speelbos, jeugdcamping)
vergt een nadere afstemming met de ontwikkeling van de natuurfunctie.

-

In het Zilvermeer wordt de bosfunctie verweven met dag- en verblijfsrecreatieve
functies.

Te behouden
samenhangende
boscomplex

Te behouden verspreide
bossen en bosfragmenten

Gebieden
Kaart 5A
5.1 Achterbosheide
5.2 Belse Bossen
5.3 Volsbergenbossen
5.4 Bossen ten noorden van Mol
5.5 Heidehuizen
5.6 Straalse Bossen

Kaart 5B
5.7 Zilvermeer
5.8 Rijsbergdijk
5.9 Bosfragmenten rond Olmen
5.10 Bosfragmenten tussen
Kwaadmechelen en Oostham
5.11 Bos ten noorden van Oostham
5.12 Boscomplex Gerheserheide

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Het behoud van typische kleinschalige valleilandschappen met relatief gave
perceelsstructuur moet gegarandeerd worden.

-

De geomorfologische waarde van Malesbroek-Scherpenbergen, die bepaald
wordt, door landduinen dient gevrijwaard te blijven. De samenhang van
dorpskom Bel met akker, bos, weiland met typisch ontginningspatroon en de
vallei van de Grote Nete dient behouden te blijven.

-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: historische
perceelstructuur, beemden, perceelsrandbegroeiingen en boomgroepen,
floristisch belangrijke hooilanden, landduinencomplexen, dambordvormig
ontgonnen heide (nu cultuurgronden), uitgesproken gradiënten van natte
valleien naar droge landduinen, typische ontginningsstructuur behorend tot
kasteel De Most.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
hun onderlinge samenhang.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk van dergelijke elementen.

Gebieden
Kaart 5A
6.1 Kievermontbroek
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6.2 Stuifduincomplex bij de Molse en Grote
Nete
6.3 Verloren Schaap
6.4 Rammelaars
6.5 Buitengoor en Sluismeer

6.6 Grote Nete vallei te Balen met de Most

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
bos- en duincomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er
wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding en de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen
verschillende typen vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …)

-

De mogelijkheden voor infiltratie van de landduincomplexen worden behouden
en waar mogelijk geoptimaliseerd door onder meer herstel van de natuurlijke
waterhuishouding en omvorming tot meer natuurlijke vegetatietypen.

-

Bijzondere aandacht gaat uit naar het behouden en ontwikkelen van
waardevolle gradiënten tussen de valleien en hoger gelegen aangrenzende
zandgronden van de Keiheuvel en Hutten.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief
gezoneerd, gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor
zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.
Op de Keiheuvel is er ruimte voor diverse recreatieve functies. De
aanwezigheid van de recreatieve functies vergt een nadere afstemming met de
ontwikkeling van de natuurfunctie.

Gebieden
Kaart 5A
7.1 Landduin De Hutten
7.2 Buitengoor – Meergoor

Kaart 5B
7.2 Buitengoor – Meergoor
7.3 De Maat
7.4 Keiheuvel
7.5 Gerheserheide

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
bosbouw…) waarin deze elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende
ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke en
ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze
gebieden minstens gevrijwaard van bebouwing.

-

Herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte
gebieden is een bijzonder aandachtspunt.

-

Het kanalenstelsel is een typisch kenmerk van de provincie Antwerpen en
speelt een structuurbepalende rol. De cultuurlijke waterlopen doorkruisen
riviervalleien, bos- en natuurgebieden, steden en dorpen. De kanalen kunnen
via een gericht beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een
verbinding tussen belangrijke natuurlijke gebieden. De kanalen kunnen worden
ontwikkeld als dragers van recreatieve en toeristische ontwikkelingen.

-

De landschappelijke uitstraling, ecologische verbindingsfunctie en
mogelijkheden voor zacht recreatief medegebruik van het kanaal Dessel –
Kwaadmechelen en het kanaal Bocholt – Herentals worden behouden en waar
mogelijk versterkt.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 5A
8.1 Daelemansloop
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8.2 Bovenloop van de Molse Nete
stroomopwaarts Mol
8.3 Scheppelijke Nete
8.4 Zeeploop
8.5 Kwachtloop
8.6 Halfwegloop
8.7 Kanaal Dessel – Kwaadmechelen
8.8 Kanaal Bocholt – Herentals

stroomopwaarts van Mol
8.3 Scheppelijke Nete
8.7 Kanaal Dessel – Kwaadmechelen
8.8 Kanaal Bocholt – Herentals
8.9 Brisdilloop
8.10 Asdonkbeek
8.11 Kanaal van Beverlo

Behoud van open water met ecologische en/of recreatieve waarde
-

De zandwinputten langs het kanaal Bocholt – Herentlas biedt een potentieel
voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden natuur- en
landschapswaarden, alsook potentieel voor de verweving van natuurlijk en
recreatieve functies.

-

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden is vooral gericht op het creëren van
rustige zones voor (overwinterende) watervogels en behoud en herstel van
meer natuurlijke oevers

-

De Plas van Rauw is een ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke
structuur bepalend waterlichaam. Het maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk. Voor de andere waterlichamen kan gebiedsgericht op bepaalde
functies (landschap, cultuurhistorie, recreatie, …) accenten worden gelegd.

Gebieden
Kaart 5A
9.1Miramar
9.2 Plas tussen Beemdenloop en Kanaal
Bocholt – Herentals

Kaart 5B
9.3 Kanaalplas Mol
9.4 Plas van Rauw

Vrijwaren van waardevolle open ruimte-verbindingen
-

De vallei van de Grote Nete en de open ruimte tussen Meerhout en Klein Vorst
vormen vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt een waardevolle open
ruimte-verbinding doorheen het Economisch Netwerk Albertkanaal.

-

Deze waardevolle open ruimte-verbindingen worden maximaal gevrijwaard van
bebouwing en vertuining.

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 5A
10.1 Grote Netevallei ter hoogte van E313
en Albertkanaal
10.2 Open ruimte-verbinding tussen
Meerhout en Klein Vorst

Kaart 5B

Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

Waardevolle open ruimte gebieden en onderlinge open ruimte-verbindingen
worden behouden en waar mogelijk versterkt. Afhankelijk van de aanwezige
kwaliteiten kan deze invulling gebeuren door behoud, opwaardering en/of
ontwikkeling van de landbouw of van ecologische, cultuurhistorische of
landschappelijke waarden, al dan niet met een recreatief medegebruik.

-

Binnen de nog resterende open ruimte gebieden wordt ingezet op het behoud
en de ontwikkeling van landbouwfuncties die verenigbaar zijn met de
woonfunctie en de landschappelijke en ecologische kwaliteiten (kleinere
bossen, parkdomeinen en erfgoedelementen) van het gebied.

-

De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen
wordt behouden. Aanwezige vlakvormige bos-, natuur-, en
landschapselementen worden waar mogelijk kwalitatief versterkt.
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-

Vanuit de open ruimte wordt een verdere dichtslibbing van de gebieden door
uitbreiding van lintbebouwing vermeden.

-

Binnen het netwerk van natuur- en landschapselementen is er ruimte voor
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw. Via stimulerende
maatregelen wordt het beheer van kleine natuur- en landschapselementen
bevorderd en wordt de landbouw zo veel mogelijk afgestemd op de natuurlijke
en landschappelijke waarden.

-

Hobbylandbouw vindt zoveel mogelijk plaats in aangetaste landbouwgebieden
aansluitend aan bebouwingskernen en woonlinten.

Gebieden
Kaart 5A
11.1 Europawijk

Kaart 5B
11.2 Gebied tussen Kwaadmechelen,
Oostham en Leopoldsburg

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 5A
12.1 Kleinstedelijk gebied Geel
12.2 Kleinstedelijk gebied Mol
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Deelruimte 6. Brongebied Grote Nete

Situering
De deelruimte Brongebied Grote Nete, gelegen op de westelijke rand van het Kempisch Plateau, omvat het
uitgestrekte bos- en natuurcomplex Park der Lage Kempen, het Kamp van Beverlo en de bovenloop van de Grote
Nete. De steilrand van het Kempisch Plateau en het stedelijk gebied van Lommel en Leopoldsburg vormen de
grens in het westen en het noorden van de deelruimte. In het oosten en het zuiden wordt de grens gevormd door
het Kanaal van Beverlo en de N74 en N73.
Visie
De bos- en heide complexen met aansluitende waardevolle beekvalleien van de Lage Kempen behoren tot een
groot aaneengesloten natuur- en bosgebied. Het wordt behouden en ontwikkeld tot een uitgestrekt en rustig
laagdynamisch bos- en heidegebied. In Het Kamp van Beverlo worden grootschalige open heidelandschappen
behouden en kwalitatief versterkt. Hierbij is afstemming vereist met de doelstellingen m.b.t. het militaire gebruik
van het gebied.
De deelruimte Brongebied Grote Nete is een regionaal infiltratiegebied. De Vallei van de Grote Nete vanaf het
oorsprongsgebied tot het Kanaal van Beverlo is ruimtelijk structuurbepalend. Er wordt gestreefd naar ecologische
en landschappelijke opwaardering van de vallei.
In de landbouwgebieden binnen deze deelruimte blijft landbouw de belangrijkste ruimtelijke drager. Landbouw
vormt de hoofdfunctie maar is ruimtelijk verweven met elementen van de natuur- en bosstructuur en, plaatselijk,
het stedelijke weefsel. Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud en de ontwikkeling
van een raamwerk van kleine landschapselementen zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Brongebied Grote Nete wordt weergegeven door middel van
een structuurschets.
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 6 BRONGEBIED GROTE NETE.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Brongebied Grote Nete is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.
Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Het Brongebied Grote Nete wordt gekenmerkt door grote samenhangende
boscomplexen. Deze bossen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht en in afweging met andere
bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap, cultuurhistorie,
bosbouw, recreatie, …) accenten worden gelegd.

-

De meeste boscomplexen, vooral die gekoppeld aan landduincomplexen en
hogere zandgronden, hebben een bijzonder belang als infiltratiegebied. De
mogelijkheden voor infiltratie worden behouden en waar mogelijk geoptimaliseerd
door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding en omvorming tot
een meer natuurlijke bossamenstelling.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen rekening
houdend met de landschapsecologische en cultuurhistorische context.

-

De Ford autotestbaan ligt In het gebied Kattenbos. Hier wordt maximaal behoud
van het bestaande bos vooropgesteld.

Gebieden
1.1 Waaltjesbos
1.2 Boscomplex ten westen van Lommel
1.3 Kattenbos
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1.4 Boscomplex Pijnven
1.5 Winnerheide
1.6 Hoenrik

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Het brongebied van de Grote Nete omvat een groot en relatief aaneengesloten
natuurgebied en bestaat uit een afwisseling van uitgestrekte naaldbossen en
heidegebieden. Grote aaneengesloten heidelandschappen zijn te vinden ten
zuiden van de Grote Nete, terwijl het gebied ten noorden van de Grote Nete
vooral bestaat uit naaldbossen met heiderelicten, kleinere heidegebiedjes en
enkele vennen. Vanwege de goed doorlatende zandige bodems, de hogere
ligging en onbemeste bodems is het gebied een belangrijk infiltratiegebied.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
bos- en heidecomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er
wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding en de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen
verschillende typen vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …)

-

Geïntegreerd natuurherstel van heiden, landduinen en vennen op militaire
domeinen, waarbij de hoofdfunctie militair domein is (Kamp van Beverlo) wordt
gecombineerd met natuurbeheers- en –ontwikkelingsmaatregelen. Dit in functie
van duurzame instandhouding en herstel van de soorten en habitats waarvoor
deze domeinen werden aangemeld als speciale beschermingszone.

-

Het verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen bossen gericht op het
realiseren van ecologisch samenhangende eenheden is een belangrijk
aandachtspunt. Voor grotere en structuurbepalende boscomplexen wordt
gestreefd naar bosuitbreiding en –inbreiding (o.a. opheffen van enclaves met
intensief landbouwgebruik en realisatie van aaneengesloten bos- en
natuurcomplexen). De bosverbinding over Molse Nete, verbinding
Kattebosserheide – Keiheuvel, verbinding kattenbosserbergen – Vriesput,
verbinding Kattenbosserbergen – Pijnven en de verbinding Heide achter de
Steenweg – Plat worden versterkt.

Gebieden
2.1 Boscomplex Sahara
2.2 Kattenbosserheide, Kattenbos en omgeving
2.3 Het bos- en landduinencomplex Paardshaagdorenberg – Pijnvennerheide
2.4 Het Plat
2.5 Boscomplex Winner – Grote Hof
2.6 Boscomplex in Den Brand
2.7 Kamp van Beverlo

Behoud en herstel van uitgesproken natuurwaarden in bovenlopen van waardevolle beekvalleien
-

Het valleisysteem van de Grote Nete stroomopwaarts het Kanaal van Beverlo is
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuurfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd
naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige valleilandschappen
met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten, bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar drogere
valleiflanken.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Specifiek voor de vallei van de Grote Nete wordt gestreefd naar een
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ontsnippering van de vallei met als doel om, zowel in de lengterichting als op
een aantal plaatsen dwars op de vallei, de verbindende ecologische functie te
versterken. Een eventuele verdere ontwikkeling van de Grote Netevallei als
extensieve recreatieve as wordt hierop afgestemd. Een verdere versnippering
door weekendverblijven wordt vermeden.
-

Rust, stilte en uitgestrektheid zijn waardevolle kenmerken van het gebied die
niet alleen een natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde hebben,
maar ook vanuit recreatief oogpunt een aantrekkingskracht hebben.

Gebieden
3.1 Vallei Winnerloop rond Hoboshoeve
3.2 Grote Netevallei tussen Kanaal van Beverlo en Veeweide
3.3 Samenvloeiingsgebied Grote Nete, Dorperloop en Kamerterloop
3.4 Vallei van de Grote Beek stroomopwaarts van Leopoldsburg

Landbouwgebied met behoud van kleine bos-, natuur- en/of landschapselementen
-

Rondom de aaneengesloten bos- en natuurcomplexen liggen een aantal
kleinschaligere landbouwgebieden waarin grasland en akkerbouw het
voornaamste grondgebruik vormen. De grondgebonden landbouw is de
ruimtelijke drager van het gebied en staat garant voor het behoud van de
landschappelijke karakteristieken.

-

Landbouwgebieden aan de grens met het stedelijk gebied vormen een
belangrijke buffer tegen oprukkende verstedelijking en uitbreidingen van
industrie. Ze vormen bovendien een overgang tussen belangrijke natuurlijke
gebieden en de harde infrastructuur van het bebouwd stedelijk gebied. Het zijn
ook vaak belangrijke open ruimte corridors.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering
door vertuining tegen te gaan.

-

Binnen de landbouwkamers wordt er ruimte gelaten voor het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van een netwerk van kleine landschapselementen in
functie van het landschappelijke en het ecologische belang van deze open
ruimte. Langs waardevolle beken wordt agrarisch natuurbeheer gestimuleerd.
Met het oog op recreatief medegebruik van de open ruimte kan verbreding van
de landbouw (o.a. hoevetoerisme) een aandachtspunt zijn.

-

De open landbouwkamers worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Hobbylandbouw bevindt zich zoveel mogelijk in aangetaste landbouwgebieden
aansluitend aan woonkernen.

Gebieden
4.1 Landbouwgebiedjes nabij Heuvel
4.2 Landbouwgebied nabij Lutlommel
4.3 Landbouwgebied Molse Nete - Kattenrijt
4.4 Landbouwgebied Holven
4.5 Landbouwgebied Napoleonstrand
4.6 Landbouwgebied Strooiendorp - Kerkhoven
4.7 Landbouwgebied ten noorden van Eksel
4.8 Landbouwgebied Locht – Verloren Eind

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
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beschermd en opgewaardeerd. Het voor een aantal beekvalleien kenmerkende
coulissenlandschap wordt behouden.
-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd, door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te
voorzien voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling
van meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

Gebieden
5.1 Vallei Molse Nete
5.2 Vallei van de Balengracht ten oosten van de Vriesput
5.3 Valleigebied Winneloop – Gortenloop
5.4 Valleigebied Brisdilloop/Visbeddenbeek
5.5 Vallei van de Grote Nete ten noorden van de N175

Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

Een aantal gebieden in en langs de beekvalleien bestaan uit een waardevol,
gevarieerd en veelal kleinschalig landschap met een ruimtelijke mozaïek van
beboste percelen, graslanden en akkers, houtkanten en boomrijen. Naast
landbouwkundig minder goed gestructureerde gebieden komen ook goed
gestructureerde landbouwgebieden voor.

-

Deze mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de valleien wordt
behouden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

Het gebied tussen N71, kanaal van Beverlo en kleinstedelijk gebied Lommel is
een aandachtsgebied voor versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding
en behoud en versterking van stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In de valleigebieden worden (potentiële) overstromingsgebieden zoveel
mogelijk gevrijwaard van bebouwing. Hiertoe worden bouwvrije zones
afgebakend.

Gebieden
6.1 Gebied tussen N71, kanaal van Beverlo en kleinstedelijk gebied Lommel
6.2 Gelderhorsten – vallei van de Balengracht
6.3 Kerkhoven en omgeving

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding. Ze zijn van
belang voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals kleinere bosjes en
kleine landschapselementen (houtkanten, hagen) op oevers en dijken. Vaak
bepalen deze verbindende elementen de landschappelijke beeldwaarde.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
natuur, recreatie, …) waarin deze elementen gelegen zijn, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke
en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het kanalenstelsel is een typisch kenmerk van de provincie Antwerpen en
speelt een structuurbepalende rol. De cultuurlijke waterlopen doorkruisen
riviervalleien, bos- en natuurgebieden, steden en dorpen. De kanalen kunnen
via een gericht beleid voor de oevers en hun omgeving bijdragen tot een
verbinding tussen belangrijke natuurlijke gebieden. De kanalen kunnen worden

Natte ecologische verbinding
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ontwikkeld als dragers van recreatieve en toeristische ontwikkelingen.

Droge ecologische verbinding

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
7.1 Desselse Nete
7.2 Molse Nete
7.3 Balengracht
7.4 Brisdilloop ten westen van N746
7.5 Kanaal van Beverlo
7.6 Holvenloop
7.7 Rietrijenloop
7.8 Droge verbinding Grote Nete en Vallei van de Bolliserbeek

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschaps- en erfgoedwaarden
-

Het gebied van de Holvenloop en Gortenloop wordt gekenmerkt door gave
landschaps- en erfgoedwaarden. Kenmerkende landschappelijke en historische
elementen zijn het historisch domein Hobos (herenhuis met boerderij omgeven
door met houtkanten en dreven omzoomde weilanden en boomgaarden) en de
afwisseling van gesloten, relatief oude bosgebieden en halfopen valleigebieden.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
hun onderlinge samenhang.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk van dergelijke elementen.

Gebieden
8.1 Hoeve Hobos en omgeving

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Behoud en ontwikkelen van een heidecorridor tussen het Pijnven – Kattenbos
en de meer noordelijk gelegen heide- en bosgebieden doorheen het
industrieterrein PRB te Lommel.

-

Om de landschappelijke eigenheid te bewaren moet vertuining en versnippering
worden tegengegaan. Nieuwe bebouwing wordt zoveel mogelijk geweerd.
Hiertoe worden bouwvrije zones aangeduid.

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
9.1 Corridor doorheen PRB Lommel

Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

Waardevolle open ruimte gebieden ten westen van Lommel worden gevrijwaard
van verdere bebouwing en vertuining. Deze gebieden worden prioritair
voorbehouden voor landbouw en kleine bos- natuur- en landschapselementen.

-

De onderlinge open ruimte-verbindingen worden behouden en waar mogelijk
versterkt. Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten kan deze invulling gebeuren
door behoud, opwaardering en/of ontwikkeling van de landbouw of van
ecologische, cultuurhistorische of landschappelijke waarden, al dan niet met
een recreatief medegebruik.

Gebieden
10.1 Lommel werkplaatsen
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden
11.1 Kleinstedelijk gebied Lommel
11.2 Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg
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Deelruimte 7. Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg

Situering
De deelruimte Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg omvat het interfluvium tussen Grote Nete en Dijle en
wordt in het noordoosten begrensd door de as Lier – Berlaar – Heist-op-den-Berg. In het westen valt de grens
samen met het Netekanaal en de Beneden Nete tussen Lier en Mechelen. In het zuiden vormt de as Mechelen Bonheiden-Keerbergen de grens.
Visie
De landbouwgebieden tussen Koningshooikt, Sint-Katelijne-Waver en Putte worden gekenmerkt door een
ruimtelijke afwisseling van grondgebonden landbouw en glastuinbouw. Behoud van de landbouwfunctie staat
voorop. Voor de ontwikkeling van de glastuinbouw wordt gestreefd naar een ruimtelijke concentratie. Bestaande
samenhangende landbouwgebieden ten noorden van de N10 tussen Lier en Heikant worden voor de
beroepslandbouw gevrijwaard. De grondgebonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager
van het gebied. De centraal in de deelruimte gelegen boscomplexen worden behouden en versterkt met aandacht
voor de natuur en recreatieve functie. De valleien van de Kammaarbeek en Haagbeek zijn belangrijke
verbindingen tussen de boscomplexen en de Beneden Nete. In deze valleien is kleinschalige landbouw aanwezig.
Het is aangewezen om deze gebieden maximaal met de vallei te verweven Verschillende gebieden langs de
Beneden Nete en het Netekanaal zijn structurerend voor de natuurlijke structuur. Het zijn uitermate natte
gebieden met permanent waterhoudende plassen, rietvelden en wilgenstruwelen. De natuurwaarden worden
behouden en versterkt, waarbij wordt gestreefd naar halfnatuurlijke valleilandschappen. Delen van de buitenste
fortengordel rond Antwerpen worden behouden en versterkt als ecologisch en cultuurhistorische waardevolle en
recreatieve bakens in het landschap.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg wordt
weergegeven door middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDERKEMPEN VAN LIER EN HEIST-OP-DEN-BERG.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg is opgebouwd
uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de
bijbehorende structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op
de structuurschetsen.
Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard
voor de beroepslandbouw. In deze landbouwgebieden vormt een sterk
grondgebonden landbouw een garantie voor het open houden van het
agrarische cultuurlandschap. De grondgebonden landbouw functioneert hier als
belangrijke ruimtelijke drager van het gebied.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

De aaneengesloten gebieden van de landbouwstructuur worden behouden door
het aanduiden van bouwvrije agrarische zones. Nieuwe agrarische bebouwing
sluit maximaal aan bij de bestaande bebouwing.

-

In de valleigebieden langs waterlopen worden overstromingsgebieden
maximaal gevrijwaard van bebouwing.

-

Behoud en ontwikkeling van glastuinbouw is mogelijk in het kader van het
gemeentelijk en provinciaal beleid.

Gebieden
1.1 Landbouwgebied Lier, Berlaar, Heikant en Koningshooikt
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Landbouwgebied met ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw
-

De landbouwgebieden tussen Koningshooikt, Sint-Katelijne-Waver en Putte
worden gekenmerkt door een ruimtelijke afwisseling van grondgebonden
landbouw en glastuinbouw. Behoud van de landbouwfunctie staat voorop.

-

Door glastuinbouw te bundelen bij stedelijke of al versnipperde structuren of
aansluitend bij bestaande glastuinbouwconcentraties, kan verdere versnippering
van het samenhangend agrarisch gebied door verspreide bebouwing vermeden
worden.

-

Binnen deze gebieden krijgt de glastuinbouw ruime ontwikkelingsmogelijkheden
en kunnen bedrijvenzones en concentratiegebieden voor glastuinbouw
aangeduid worden waarin door bundeling van activiteiten gezamenlijk gebruik
van voorzieningen mogelijk wordt. Daarbuiten kunnen gebieden waar
glastuinbouw omwille van ruimtelijke, landschappelijke, landbouwkundige of
hydrologische redenen ongewenst is als bouwvrij agrarisch gebied
gedifferentieerd worden.

-

In de valleigebieden langs waterlopen worden overstromingsgebieden maximaal
gevrijwaard van bebouwing.

-

Gemeentelijke of provinciale planningsinitiatieven voor
glastuinbouwconcentratiegebieden van lokaal of provinciaal belang zijn mogelijk.

Gebieden
2.1 landbouwgebied Mijlstraat
2.2 Landbouwgebied ten noordoosten van Koningshooikt
2.3 Landbouwgebied rond veiling St.-Katelijne-Waver

Landbouwgebied met behoud van kleine bos-, natuur- en/of landschapselementen
-

De gebieden Hei – Zevenbunden (Putte) en Gasthuisvelden (Sint-KatelijneWaver) zijn kleinschaligere landbouwgebieden waarin grasland en akkerbouw
het voornaamste grondgebruik vormen. De grondgebonden landbouw is de
ruimtelijke drager van het gebied en staat garant voor het behoud van de
landschappelijke karakteristieken.

-

Ze vormen een overgang naar belangrijke natuurlijke gebieden en zijn
belangrijke open ruimte corridors.

-

Binnen de landbouwkamers wordt er ruimte gelaten voor het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van een netwerk van kleine landschapselementen in
functie van het landschappelijke en het ecologische belang van deze open
ruimte. Langs waardevolle beken wordt agrarisch natuurbeheer gestimuleerd.

-

De aaneengesloten gebieden van de landbouwstructuur worden behouden door
het aanduiden van bouwvrije agrarische zones. De open landbouwkamers
worden gevrijwaard van verdere bebouwing. Nieuwe agrarische bebouwing sluit
maximaal aan bij de bestaande bebouwing.

-

Behoud en ontwikkeling van glastuinbouw is mogelijk in het kader van het
gemeentelijk en provinciaal beleid.

Gebieden
3.1 Hei – Zevenbunden

Verspreide bosfragmenten behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Verspreide bosfragmenten moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en
landschappelijke context behouden blijven.

-

Deze structuurbepalende bosgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie) accenten worden gelegd.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande
bosfragmenten te versterken of te herstellen zonder de samenhang van
aangrenzende landbouwgebieden in het gedrang te brengen en rekening houdend
met de landschapsecologische en cultuurhistorische context

-

Deze kleine bossen en erfgoedelementen worden behouden en maximaal
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gevrijwaard van verdere aantasting en versnippering.
-

Ecologisch waardevolle elementen worden kwalitatief versterkt.

-

Belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen (’t Hallaarthof)
worden waar mogelijk hersteld of versterkt met aandacht voor natuurwaarden en
mogelijkheden voor recreatief medegebruik.

-

Het Fort van Kessel behoort tot de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Het fort
is landschappelijk structuurbepalend en zowel cultuurhistorisch als ecologisch
belangrijk. Het wordt behouden als volwaardige entiteit.

Gebieden
4.1 Fort van Lier
4.2 Juffrouwenbos
4.3 Beukheuvel
4.4 Brede Zijpe
4.5 Gasthuisbos
4.6 Vosberg
4.7 Zuurbossen
4.8 Gasthuisvelden
4.9 Bemortel
4.10 Peulisbossen

Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De vallei van de Kammaarbeek en Haagbeek, tussen de boscomplexen Brede
Zijpe, Juffrouwenbos en de Beneden Nete, zijn kleinschalige en gesloten
landbouwgebieden. Het is aangewezen om deze gebieden maximaal met de
vallei te verweven. Natuur- en waterbeheersing zijn daarbij belangrijke
elementen.

-

Deze mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

De vallei van de Kammaarbeek en Haagbeek zijn aandachtsgebieden voor
versterking van de bosstructuur door bosuitbreiding en behoud en versterking
van stapsteenbossen, hagen en houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

In de valleigebieden worden (potentiële) overstromingsgebieden zoveel
mogelijk gevrijwaard van bebouwing. Hiertoe worden bouwvrije zones
afgebakend.

Gebieden
5.1 Vallei van de Kammaarbeek en Haagbeek
5.2 Pelgrimshof

Behoud en herstel van uitgesproken natuurwaarden in bovenlopen van waardevolle beekvalleien
-

Het gebied tussen de Beneden Nete en Netekanaal ten zuiden van Lier (o.a.
Anderstad I en II) en de Mosterdpot zijn uitermate natte gebieden met
permanent waterhoudende plassen, rietvelden en wilgenstruwelen. De
gebieden zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal
niveau.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuurfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
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valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd
naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige valleilandschappen
met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten, bomenrijen,
waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar drogere
valleiflanken.
-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het geactualiseerde Sigmaplan omvat zowel veiligheids- als
natuurlijkheidsdoelstellingen voor het Zeescheldebekken. Anderstad I, II en de
Polder van Lier zijn bestaande GOG’s uit het Sigmaplan van 1977. Hier wordt
ontwikkeling van estuariene natuur voorzien.

Gebieden
6.1 Beneden – Nete ten zuiden van Lier
6.2 Mosterdpot
6.3 Rozendaal

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen
-

De Vallei van de Babelse Beek vormt een groen lint in het landschap, gevormd
door een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Dit gebied wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

Gebieden
7.1 Vallei van de Babelse Beek

Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

De omgeving Elzestraat wordt gekenmerkt door een mozaïek van kleine bosen landschapselementen met landbouw, glastuinbouw, bebouwingen en forten
uit de tweede fortengordel rond Antwerpen.

-

Dit waardevolle open ruimte gebied wordt gevrijwaard van verdere bebouwing
en vertuining.

-

Belangrijke ecologische waarden langsheen de Goorbosbeek worden
behouden en versterkt.

-

De onderlinge open ruimte-verbindingen worden behouden en waar mogelijk
versterkt. Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten kan deze invulling gebeuren
door behoud, opwaardering en/of ontwikkeling van de landbouw of van
ecologische, cultuurhistorische of landschappelijke waarden, al dan niet met
een recreatief medegebruik.

Gebieden
8.1 Omgeving Elzenstraat
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Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

De Beneden Nete, Itterbeek en de Haagbeek hebben een functie als natte
natuurverbinding. Ze zijn van belang voor de migratie van fauna en flora. De
verbindende functie wordt mede gerealiseerd door een netwerk van droge
elementen zoals kleinere bosjes en kleine landschapselementen (houtkanten,
hagen) op oevers en dijken. Vaak bepalen deze verbindende elementen de
landschappelijke beeldwaarde.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
bosbouw, natuur) waarin deze elementen gelegen zijn, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke
en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
9.1 Itterbeek
9.2 Haagbeek
9.3 Beneden Nete

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

De afbakening van regionaalstedelijke gebieden is een planningstaak van
Vlaams niveau.

Gebieden
10.1 Kleinstedelijk gebied Lier
10.2 Kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg
10.3 Regionaalstedelijk gebied Mechelen
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Deelruimte 8. Grote Nete-vallei tussen Heist-op-den-Berg en Albertkanaal

Situering
De deelruimte Grote Nete vallei tussen Heist-op-den-Berg en Albertkanaal omvat een belangrijk deel van de
valleien van de Grote Nete en de Laak en het gebied van de Zuid-Kempische diestiaanheuvels ten zuiden van de
Grote Nete. De deelruimte wordt globaal begrensd door het Albertkanaal in het oosten, de lijn Tessenderlo –
Averbode – Begijnendijk in het zuiden, de lijn Aarschot – Begijnendijk - Heist-op-den-Berg in het westen en de
vallei van de Grote Nete in het noorden.
Visie
De natuurlijke structuren van de valleien van de Grote Nete, Laak en Kalsterloop, natuurcomplex de Langdonken
en de boscomplexen Hertberg en Helschot zijn ruimtelijk structuurbepalend voor deze deelruimte.
Er wordt gestreefd naar ecologische en landschappelijke opwaardering van de vallei.
De bossen van de Hertberg en Helschot vormen een belangrijke ruimtelijke schakel tussen de bosgebieden van
Averbode en de Netevallei. De bosgebieden worden verder ontwikkeld met aandacht voor bosomvorming en
natuurlijke waterhuishouding. Er wordt gestreefd naar het creëren van een aaneengesloten natuur- en
landschapsgebied tussen Nete- en Demervallei. Hiertoe worden de bosverbindingen versterkt.
Het gebied tussen deze natuurlijke structuren wordt gekenmerkt door een gevarieerd kleinschalig landschap. De
afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur-, en landschapselementen wordt behouden.
Het landbouwgebied rond Ramsel wordt maximaal gevrijwaard voor beroepslandbouw.
In de landbouwgebieden Schoot, Wezel, Haanveen, blijft landbouw de belangrijkste ruimtelijke drager. Landbouw
vormt de hoofdfunctie maar is ruimtelijk verweven met elementen van de natuur- en bosstructuur.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Grote Nete vallei tussen Heist-op-den-Berg en Albertkanaal
wordt weergegeven door middel van structuurschetsen voor de volgende deelgebieden.
KAART 8A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE GROTE NETE VALLEI TUSSEN HEIST-OP-DEN-BERG EN
ALBERTKANAAL – GROTE NETE – VALLEI TUSSEN HEIST-OP-DEN-BERG EN HERSELT.
KAART 8B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE GROTE NETE-VALLEI TUSSEN HEIST-OP-DEN-BERG EN
ALBERTKANAAL – HEUVELBOSSEN EN LANGDONKEN.
Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Grote Nete vallei tussen Heist-op-den-Berg en Albertkanaal
is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij
de bijbehorende structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers
op de structuurschetsen.
Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Het valleisysteem van de Grote Nete, Kleine Laak en delen van de Grote Laak
is structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau.
Raambroekse bossen, het Goor – Asbroek, Langdonken met de Herseltse Beek
en de vallei van de Grote Nete met Varendonk en Zammelsbroek zijn gebieden
met ecologische kwaliteiten van internationaal belang.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze valleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden,
houtkanten, bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde
overgangen naar drogere valleiflanken.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
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lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.
-

Waardevolle overgangen vanuit de valleien naar omliggende diestiaanheuvels
worden behouden en waar mogelijk versterkt. De verbinding van Prinsenbos Raambroekse bossen met het Goor - Asbroek wordt versterkt. De verbinding
tussen het Goor – Asbroek en de vallei van de Grote Nete en de verbinding
tussen Varendonk en het samenvloeiingsgebied van de Laak worden versterkt.

-

Kastelen en hun bijhorende domeinen (Hof Ter laken, kasteeldomein de
Merode, …) zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens.

-

Het recreatief medegebruik van de vallei van de Grote Nete wordt afgestemd op
de natuur- en waterbergingsfunctie van de vallei. De aanwezigheid van diverse
recreatieve functies (weekendverblijven…) in de vallei vergt een nadere
afstemming met de ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie.

Gebieden
Kaart 8A
1.1 Vallei van de Grote Nete tussen Lodijk
en N152
1.2 Het Goor – Asbroek

Kaart 8B
1.3 Kwarekken
1.4 Grote Nete met Varendonk
1.5 Grote Nete met Zammelsbroek
1.6 Samenvloeiingsgebied Grote Laak en
Kleine Laak
1.7 Ossebroeken
1.8 Langdonken met Herseltse Beek

Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw
-

Rondom de aaneengesloten bos- en natuurcomplexen en in de interfluvia liggen
een aantal kleinschaligere landbouwgebieden waarin grasland en akkerbouw
het voornaamste grondgebruik vormen. De grondgebonden landbouw is de
ruimtelijke drager van het gebied en staat garant voor het behoud van de
landschappelijke karakteristieken.

-

Ruimtelijk-ondersteunende maatregelen ten behoeve van een duurzame
landbouw zijn nodig om grondinname door andere sectoren en versnippering
door vertuining tegen te gaan.

-

Binnen deze landbouwkamers wordt er ruimte gelaten voor het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van een netwerk van kleine landschapselementen in
functie van het landschappelijke en het ecologische belang van deze open
ruimte. Langs waardevolle beken wordt agrarisch natuurbeheer gestimuleerd.
Met het oog op recreatief medegebruik van de open ruimte kan verbreding van
de landbouw (o.a. hoevetoerisme) een aandachtspunt zijn.

-

De open landbouwkamers worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

Hobbylandbouw bevindt zich zoveel mogelijk in aangetaste landbouwgebieden
aansluitend aan woonkernen.

Gebieden
Kaart 8A
2.1 Landbouwgebied Bruggeneinde
2.2 Landbouwgebied Zonderschot
2.3 Landbouwgebied ten zuiden van Zoerle
- Parwijs
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Behoud en versterken van ecologisch en landschappelijke waarden verweven met landbouw0
-

Het gebied tussen het boscomplex van Averbode, de Langdonken, de Hertberg
en de vallei van de Grote Nete, evenals de valleigebieden van de Grote Laak,
Rode Laak en Raamdonksebeek worden gekenmerkt door een gevarieerd,
kleinschalig landschap met een vlaksgewijze afwisseling van beboste percelen,
graslanden en akkers, omzoomd door houtkanten en bomenrijen. De
lijnvormige structuren zijn van belang als habitat voor flora en fauna, evenals als
natuurverbinding tussen een aantal grote natuurcomplexen.

-

Deze mozaïek van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden.

-

Delen van dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur, bos of
landbouw hebben of deze functies in verwevenheid met elkaar. Het ruimtelijk
beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische opwaardering en
het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen.

-

De omgeving Goor – Asbroek, het gebied Molenvloed – Schrieken – Wezel,
Blauwberg – Werft – Hulst en de vallei van de Grote Laak stroomopwaarts
N141 zijn aandachtsgebieden voor versterking van de bosstructuur door
bosuitbreiding en behoud en versterking van stapsteenbossen, hagen en
houtkanten.

-

Via stimulerende maatregelen wordt in landbouwgebieden met natuurverweving
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Op een aantal plaatsen zorgen diestiaanheuvels en zandige opduikingen voor
ecologisch waardevolle gradiënten.

-

Lokaal en in eerste instantie op voor de landbouw minder interessante gronden
is een beperkte kwantitatieve versterking van bos- en natuurwaarden mogelijk.
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar behoud en herstel van waardevolle
ecologische en landschappelijke verbindingen.

-

In de valleigebieden worden overstromingsgebieden zoveel mogelijk
gevrijwaard van bebouwing. Hiertoe worden bouwvrije zones afgebakend.

Gebieden
Kaart 8A
3.1 De Goren
3.2 Omgeving Zonderschot
3.3 Omgeving Goor – Asbroek

Kaart 8B
3.4 Watereinde
3.5 Molenvloed – Schrieken – Wezel
(Herselt)
3.6 Blauwberg – Werft – Hulst
3.7 Vallei van de Grote Laak
stroomopwaarts N141

Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

De bossen van de Hertberg en Helschot vormen een belangrijke ruimtelijke
schakel tussen de bosgebieden van Averbode en de Netevallei.

-

Deze bossen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
worden gelegd.

-

Er wordt gestreefd naar het creëren van een aaneengesloten natuur- en
landschapsgebied tussen Nete- en Demervallei. Hiertoe worden de
bosverbindingen tussen de Hertberg en Helschot en tussen deze bosgebieden
en het zuidelijk gelegen boscomplex van Averbode en de noordelijk gelegen
bosgebieden van Witbergen/Varenbroek met aansluitend het domein van de
Merode versterkt. Versterking van de aanwezige structuur van hagen,
houtkanten, bomenrijen en kleine bosjes vormt hierbij het uitgangspunt.

-

De diestiaanheuvels van Hertberg, Eindhout en Kuipkesberg zijn
structuurbepalende reliëfelementen die landschappelijk gevrijwaard moeten
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blijven.
-

getuigenheuvels

Het ruimtelijk beleid ondersteunt de uitbouw van een samenhangend
toeristisch-recreatief netwerk gericht op natuur- en landschapsgerichte
recreatievormen. Hierbij is de aandacht voor het faciliteren van kleinschalige
recreatieve elementen die dit ondersteunen (kleinschalige horeca,
bezoekerscentra, hoevetoerisme, ontwikkeling van een samenhangend wandelen fietsnetwerk, ….)

Gebieden
Kaart 8A

Kaart 8B
4.1 Kasteeldomein de Merode
4.2 Bosgebied Hertberg
4.3 Bosgebied Helschot
4.4 Kapittelberg
4.5 Eindhoutberg
4.6 De Kuipkesberg

Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimtegebieden
-

De omgeving Zonderschot wordt gekenmerkt door een kleinschalige extensieve
landbouw en residentiële functies. De open ruimte tussen Booischot en
Hoeksken wordt gekenmerkt door aaneengesloten landbouwpercelen met
overwegend melkveehouderij, de vallei van de Herseltse Loop en woonlinten.
Het landbouwgebied ten zuidwesten van Heultje wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van verblijfsrecreatie van bovenlokaal belang.

-

Waardevolle open ruimte gebieden worden gevrijwaard van verdere bebouwing
en vertuining. Deze gebieden worden prioritair voorbehouden voor landbouw en
kleine bos- natuur- en landschapselementen.

-

De onderlinge open ruimte-verbindingen worden behouden en waar mogelijk
versterkt. Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten kan deze invulling gebeuren
door behoud, opwaardering en/of ontwikkeling van de landbouw of van
ecologische, cultuurhistorische of landschappelijke waarden, al dan niet met
een recreatief medegebruik.

Gebieden
Kaart 8A
5.1 Open ruimte tussen Booischot en
Hoeksken (Begijnendijk)
5.2 omgeving ten zuidwesten van Heultje

Kaart 8B
5.3 Genebos

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De boscomplexen van Beeltjes, Hertberg en de Langdonken worden
gekenmerkt door gave landschaps- en erfgoedwaarden. Kenmerkende
landschappelijke en historische elementen worden gevormd door de rijke
landschappelijke verscheidenheid welke samenhangt met het fysisch systeem
(diestiaanheuvels, landduinen, valleien en vochtige depressies) en vaak nog
goed zichtbare ontginningsgeschiedenis.

-

De Langdonken is een natuurlijke grens, gelegen op overgang KempenHageland, van zand naar leem en van Kempens naar Brabants plantendistrict.
Het Zammelsbroek wordt gekenmerkt door een gesloten valleilandschap
bepaald door de afwisseling van bossen, graslanden, duinformatie,
waterpartijen en kleinschalige landbouwzones. Het geheel sluit aan bij het nog
ongerepte Trichelbroek in het zuidwesten en het kleinschalig landbouwgebied
van Eindhout in het zuiden.

-

Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: waardevolle
boskernen, ontginningsstructuur van de Beeltjes, kasteeldomeinen, de Svormige donk van de Langdonken, hoeven, valleien met kenmerkende
landschapselementen, hooilanden.

-

Kastelen en hun bijhorende domeinen (Hof Ter laken, kasteeldomein de
Merode, …) zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in
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hun onderlinge samenhang.
-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk van dergelijke elementen.

Gebieden
Kaart 8A
6.1 Vallei van de Grote Nete rond de
Herenbossen

Kaart 8B
6.2 Beeltjes en de Kwarekken
6.3 Domein de Merode
6.4 Zammelsbroek en Trichelbroek
6.5 Hertberg
6.6 Bos van Averbode
6.7 Langdonken

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de landbouw met grondgebonden
landbouw als drager van de open ruimte
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden van Ramsel en Haanven wordt
maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw.

-

In deze landbouwgebieden vormt een sterk grondgebonden landbouw een
garantie voor het open houden van het agrarische cultuurlandschap. De
grondgebonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager
van het gebied.

-

Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd. Vrijwillige stimulerende maatregelen kunnen hiervoor
aangewend worden.

-

De aaneengesloten gebieden van de landbouwstructuur worden behouden door
het aanduiden van bouwvrije agrarische zones. Nieuwe agrarische bebouwing
sluit maximaal aan bij de bestaande bebouwing.

Gebieden
Kaart 8A
7.1 Landbouwgebied Ramsel

Kaart 8B
7.2 Haanven

Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen
-

Het Prinsenbos met aansluitend de Raambroekse bossen vormt een waardevol
bosgebied dat gelegen is in een natte depressie welke aansluit op de natte
natuurgebieden van het Goor/Asbroek. Averbode Bossen op het grondgebied
van de gemeente Laakdal maakt deel uit van een groot aaneengesloten
complex in de provincie Vlaams – Brabant.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en de voor de natuurlijke structuur
bepalende boscomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke
waterhuishouding en de ontwikkeling van waardevolle gradiënten. Zeer
waardevolle gebieden met kwetsbare vegetaties worden ruimtelijk gebufferd
binnen samenhangende complexen.

-

Er wordt gestreefd naar een kwantitatieve versterking van het
Prinsenbos/Raambroekse bossen, waarbij bosuitbreiding plaatsvindt in de
vochtige randzone rondom het bos. Tevens wordt de verbinding met het
Goor/Asbroek versterkt.

Gebieden
Kaart 8A
8.1 Raambroekse bossen
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Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen
-

Delen van de vallei van de Kalsterloop – Herseltse Loop vormen een groen lint in
het landschap, gevormd door een aaneenschakeling van kleinere natuur- en
bosgebieden en kleine landschapselementen die verweven voorkomen met de
landbouwfunctie in de vallei.

-

Dit gebied wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd, door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien
voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

Gebieden
Kaart 8A

Kaart 8B
9.1 Vallei van de Kalsterloop stroomafwaarts
N19
9.2 Vallei van de Kalsterloop t.h.v. Averbode
bos

Vrijwaren en versterken van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen met recreatief
medegebruik
-

Het tracé van de voormalige spoorlijn Herentals – Aarschot is als markant
lijnvormig erfgoedelement aanwezig en dient gevrijwaard te worden.

-

Behoud, herstel en inschakeling in toeristisch – recreatieve netwerken of
cultuurhistorische routes moet mogelijk gemaakt worden.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 8A
10.1 Voormalige spoorlijn Herentals –
Aarschot

Kaart 8B
10.1 Voormalige spoorlijn Herentals –
Aarschot

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 8A
11.1 Kleinstedelijk gebied Heist-op-denBerg
11.2 Kleinstedelijk gebied Aarschot

Kaart 8B

Verspreide bosfragmenten behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Verspreide bosfragmenten moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en
landschappelijke context behouden blijven.

-

Deze structuurbepalende bosgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie) accenten worden gelegd.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande
bosfragmenten te versterken of te herstellen zonder de samenhang van
aangrenzende landbouwgebieden in het gedrang te brengen en rekening houdend
met de landschapsecologische en cultuurhistorische context
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-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 8A
12.1 Bosverbinding Langdonken - Asbroek

Kaart 8b
12.1 Bosverbinding Langdonken – Asbroek

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

De Steenkensbeek heeft een functie als natte natuurverbinding. Ze is van
belang voor de migratie van fauna en flora. De verbindende functie wordt mede
gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals kleinere bosjes en
kleine landschapselementen (houtkanten, hagen) op oevers en dijken. Vaak
bepalen deze verbindende elementen de landschappelijke beeldwaarde.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw,
bosbouw, natuur) waarin deze elementen gelegen zijn, maar vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een hydrologische, landschappelijke
en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
13.1 Steenkensbeek

Vrijwaren van waardevolle open ruimte-verbindingen
-

De vallei van de Grote Nete en de open ruimte tussen Meerhout en Klein Vorst
vormen vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt een waardevolle open
ruimte-verbinding doorheen het Economisch Netwerk Albertkanaal.

-

Deze waardevolle open ruimte-verbindingen worden maximaal gevrijwaard van
bebouwing en vertuining.

-

Het ruimtelijk beleid voor de droge ecologsische verbindingen vrijwaart
voldoende ruimte voor het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie moet ondersteunen.

-

Het uitwerken van natuurverbindingen is een provinciale planningstaak.

Gebieden
Kaart 8A
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14.1 Grote Netevallei ter hoogte van E313
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Kaarten
KAART 0. SITUERING NETELAND
KAART 1A. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE KLEINE NETEGEBIED – W ESTELIJK KLEINE NETEGBIED.
KAART 1B. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE KLEINE NETEGEBIED – VALLEI VAN DE AA EN KEMPENSE
HEUVELRUG.
KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE BOVENLOPEN KLEINE NETE.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE GRENSGEBIED POSTEL
KAART 4A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE LAND VAN HERENTHOUT - GEEL – INTERFLUVIUM KLEINE EN
GROTE NETE.
KAART 4B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE RUIT TUSSEN LAND VAN HERENTHOUT - GEEL – LAND VAN
HERENTHOUT - GEEL.
KAART 5A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE MOLSE EN GROTE NETE – BUITENGEBIED TUSSEN GEEL EN
MOL.
KAART 5B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE MOLSE EN GROTE NETE – BUITENGEBIED TUSSEN MOL EN
LEOPOLDSBURG.
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 6 BRONGEBIED GROTE NETE.
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE ZUIDERKEMPEN VAN LIER EN HEIST-OP-DEN-BERG.
KAART 8A . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE GROTE NETE VALLEI TUSSEN HEIST-OP-DEN-BERG EN
ALBERTKANAAL – GROTE NETE – VALLEI TUSSEN HEIST-OP-DEN-BERG EN HERSELT.
KAART 8B . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE GROTE NETE-VALLEI TUSSEN HEIST-OP-DEN-BERG EN
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1
1.1

september 2008

Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse Regering
5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent, bestaande uit
grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse Regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling afgebakend
volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de gewenste natuuren bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur (zogenaamde “consensusgebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen een ‘groene’ of een daarmee
vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de Vlaamse Regering binnen dit spoor
een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied naar
natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, een
tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse Regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen meer
op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het planningsproces.
Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische structuur
uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams niveau
voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam een ruimtelijke
visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de eigen
terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
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(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv. om
bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zoals
windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met een eigen
planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden aangegeven
worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze
functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden met
deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen einddoel en
worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het stedelijk
gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze hypothese zal
bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de landbouw-, natuur- en
boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de gebieden
die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de uiteindelijke
afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet afgebakende
buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland startte in maart 2007 met een verkenningsronde die
bestond uit:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst aan te
geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw, natuur en
bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie-elementen
vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland werden geformuleerd. Dit op basis van
een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) en
betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd voorgesteld aan gemeenten, provincie en belangengroepen
op een informatievergadering in oktober 2007. De actoren konden tot 31 januari 2008 hun advies uitbrengen.
Op basis van de uitgebrachte adviezen op de verkenningsnota is door het projectteam van de Vlaamse overheid in
maart 2008 een programma voor overleg opgemaakt. Dit programma voor overleg bestond uit:
-

een opsomming van alle elementen uit de adviezen die op het niveau van de ruimtelijke visie zijn geformuleerd
en voorwerp van het overleg vormen;

-

en een eerste voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te
herbevestigen conform de werkwijze die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01).

Het programma voor overleg vormde de concrete agenda voor de bespreking van de ruimtelijke visie zoals
geformuleerd in de verkenningsnota met gemeenten, provincies en belangengroepen via bi- en multilateraal overleg
in de periode april-juni 2008.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
Bij het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur hoort een programma voor uitvoering waarin de mogelijke
uitvoeringsacties op Vlaams niveau zijn weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

de gebieden waarvoor voorgesteld wordt de bestaande gewestplannen te herbevestigen conform de werkwijze
die de Vlaamse Regering hiervoor vastgelegde (omzendbrief RO/2005/01);
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de gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en bos
op te maken dat de bestemmingen van de bestaande plannen van aanleg zal wijzigen op basis van de opties in
de gewenste ruimtelijke structuur.

De actoren kunnen tot 25 november 2008 hun advies uitbrengen over voorliggend eindvoorstel en
uitvoeringsprogramma.
Op basis van de adviezen op de gewenste ruimtelijke structuur en het uitvoeringsprogramma zullen deze
uitvoeringsacties verder geoperationaliseerd worden. De Vlaamse Regering zal kennis nemen van het eindvoorstel en
de uitgebrachte adviezen, een beslissing nemen over de te herbevestigen gebieden en een operationeel
uitvoeringsprogramma goedkeuren waarin de prioriteiten en fasering voor de op te maken gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen vastgelegd worden.

1.4

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland worden geformuleerd. De nota werd
opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van de Vlaamse Overheid dat is samengesteld uit de
Vlaamse administraties die een rol spelen in de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, landbouw, natuur, bos, water
en onroerend erfgoed.
Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen voor de verdere
besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.

2
2.1

Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland is gelegen in het centrum en het westen van de provincie VlaamsBrabant en het zuiden van de provincie Antwerpen.
De grens van het gebied wordt gevormd door de Dijle in het oosten, de provinciegrens van Vlaams-Brabant in het
zuiden, de vallei van de Dender en de buitengebiedregio Vlaamse Ardennen in het westen en in het noorden de
buitengebiedregio’s Schelde-Dender, Klein Brabant-Antwerpse Gordel en Neteland.
De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 130.000 ha.
KAART 0. SITUERING BUITENGEBIEDREGIO ZENNE-DIJLE-PAJOTTENLAND
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever,
Bonheiden, Boortmeerbeek, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Herne,
Heist-op-den-Berg, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem,
Lennik, Leuven, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Mechelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse,
Pepingen, Putte, Roosdaal, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren,
Tremelo, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven voor
de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
Omwille van het stedelijk karakter in (delen van) deze gemeenten en vanuit de wenselijkheid om het stedelijk karakter
ervan in het ruimtelijk beleid te continueren behoren volgende gemeenten tot het Vlaams Stedelijk Gebied rond
Brussel: Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Sint-Genesius-Rode, SintPieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. In de delen van deze gemeenten
waar de zogenaamde ‘groene gordel’ aanwezig is, wordt een buitengebiedbeleid gevoerd.
Leuven en Mechelen zijn regionaalstedelijke gebieden, Halle en Vilvoorde behoren tot de structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden. De stedelijke kern van Asse wordt als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau
geselecteerd.
Het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, de regionaal stedelijke gebieden Leuven en Mechelen, het kleinstedelijk
gebied op provinciaal niveau Asse en de gemeenten Affligem, Bertem, Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht, Herent,
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Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenberg, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk,
Overijse, Steenokkerzeel, Ternat en Zemst behoren tot het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit.
Bonheiden, Keerbergen, Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart en Overijse behoren tot het bebouwd perifeer landschap.
Voor deze gemeenten geldt een buitengebiedbeleid.
Buitengebied
De belangrijkste structuurbepalende natuur- en boselementen zijn:
-

de rivier- en beekvalleien met grote en gevarieerde beekvalleigemeenschappen van Dender, Demer, Dijle en
Zenne en de valleien van hun zijbeken;
de grotere oude bossen in het Pajottenland en het land van Asse;
de Zuidbrabantse bossen met o.a. het Kapucijnenbos, het Zoniënwoud en het Hallerbos en
de natuurgebieden in de beekvalleien tussen Brussel, Leuven en Mechelen.
Lokaal komen op het leemplateau tussen Brussel en Leuven bossen voor op drogere gronden. Natte bossen zijn er in
de valleien. De uitgestrekte vlakten van de Dijlevallei worden gekenmerkt door (populier)aanplantingen. De Dijlevallei
is tevens een belangrijk gebied voor de vogeltrek.
De zuidwest-noordoost georiënteerde getuigenheuvels (Diestiaanheuvels) in het Pajottenland en de steilrand tussen
Kortenberg en Leuven zijn markante en structurerende reliëfelementen, die duidelijk zichtbaar in het landschap
aanwezig zijn.
Het Pajottenland is een groot openruimtegebied op Vlaams niveau.
Tussen Brussel en Leuven en ten noorden van Leuven situeren zich structuurbepalende openruimtecorridors.
In het Torfbroek komt moeraskalk voor. Hier kunnen zeer zeldzame laagveenorganismen tot ontwikkeling komen.
In het Pajottenland bevinden zich een groot aantal gemeenten met veel landbouwgrond. In de arrondissementen
Halle-Vilvoorde en Leuven komt groenteteelt in open grond voor. In de omgeving van Mechelen worden groenten ten
behoeve van de industriële verwerking geteeld.
Wat de landbouwberoepsbedrijven betreft is de stabiliteit (opvolging) het laagst o.a. in Vlaams-Brabant. Wat de
tuinbouwberoepsbedrijven betreft is de stabiliteit het laagst in de Brusselse randgemeenten.
Gebieden voor economische activiteiten
De internationale luchthaven van Zaventem is als poort voor Vlaandereren van uitzonderlijk belang voor de
economische structuur van Vlaanderen. Het is een strategische plaats binnen de economische structuur.
Ternat en Kampenhout (Sas) zijn door de provincie aangeduid als economisch knooppunt.
Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch knooppunt.
Het stadsgewest Brussel is bepalend voor Vlaanderen. De Vlaamse gemeenten rond Brussel en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest maken deel uit van één economisch weefsel. Mechelen vormt een belangrijk centrum voor
werkgelegenheid.
Lijninfrastructuur
De Ring rond Brussel, de autosnelwegen E19 Nederland-Antwerpen-Brussel en de E40 Gent-Brussel-Leuven-Luik,
de E411 van de R0 (Hoeilaart) tot Namen, bezitten een verbindende functie op internationaal en Vlaams niveau en
zijn aangeduid als hoofdweg.
De hoge snelheids-lijnen Rijsel-Brussel, Antwerpen-Brussel en Brussel-Leuven-Luik en de spoorlijnen BrusselAntwerpen-Roosendaal, Brussel-Oostende, Brussel-Luik-Keulen, Brussel-Kortrijk, Brussel-Dendermonde-SintNiklaas, Brussel-Leuven-Landen/Aarschot-Hasselt-Genk, Brussel-Mechelen-Lier-Turnhout, Brussel-Luxemburg en
Brussel-Zaventem Luchthaven zijn aangeduid als hoofdspoorweg voor het personenvervoer. De lijn Zeebrugge-GentDendermonde-Mechelen-Leuven-Ottignies-Luxemburg is een hoofdspoorweg voor het goederenverkeer.
Het zeekanaal Brussel-Schelde / Brussel-Charleroi behoort tot het hoofdwaterwegennet.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde regio
en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste agrarische
structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door deze
werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en zullen
richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die eruit
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voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de buitengebiedregio
Zenne-Dijle-Pajottenland. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee sectorale
kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden
over Vlaanderen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

minimum

richtcijfer

maximum

grote eenheden natuur (in ontwikkeling)

10.032 ha

12.673 ha

agrarische gebieden

62.277 ha

64.918 ha

waarvan maximaal te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving

7.993 ha

overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving
bosuitbreiding

3

8.545 ha
850 ha

Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende ruimtelijke
beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland geformuleerd.

3.1

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw

Het Pajottenland, het Brabants Plateau, het tuinbouwgebied in de driehoek Mechelen-Leuven-Brussel en de kouters
in het noordwesten van Vlaams-Brabant hebben een goede en sterk ruimtelijk-functioneel samenhangende
landbouwstructuur. Landbouw is er de belangrijkste ruimtelijke drager van het landschap. Op de vruchtbare
leemplateaus komt voornamelijk akkerbouw voor, in de valleien voornamelijk melkveehouderijen. De aanwezigheid
van twee veilingen garandeert een zekerheid voor afzet binnen de tuinbouwsector. Door de verstedelijkingsdruk is in
de rand rond Brussel het landbouwareaal geringer en sterk versnipperd door bebouwing.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw gedaan
kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale oppervlakte om
exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in belangrijke mate de
landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal gereserveerd voor
grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, is een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk.
Het ruimtelijk beleid is erop gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op termijn
zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen in
structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft voor
beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur en kunnen
een betekenis hebben als lokaal openruimtegebied, bij voorbeeld in een stedelijk landbouwgebied of in een kern van
het buitengebied. Dergelijke structureel aangetaste gebieden komen vooral voor in het stedelijk gebied rond Brussel.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te beheersen.
Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter van
cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening gehouden met
uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie van natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als een kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed (bv. markante vierkantshoeves) vooropstaat, moet ondersteund worden
door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk beleid.
In de regio Zenne-Dijle-Pajottenland moet aandacht gaan naar maatregelen om het land(bouw)gebruik af te stemmen
op het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten op de (zand)leemplateaus, door
ruimte te voorzien voor natuurlijke waterberging in de beek- en riviervalleien, voor het behoud en herstel van
landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren (bv. houtkanten, holle wegen, verspreide bosjes, beekvalleitjes,
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moerasjes, waardevolle graslanden, kasteelparken en -tuinen ), voor de buffering van belangrijke natuurcomplexen en
bescherming van bron- en infiltratiegebieden op de plateaus.
De open ruimte tussen Brussel en Leuven is geselecteerd als openruimteverbinding op Vlaams niveau. Het vrijwaren
van samenhangende gebieden voor landbouw draagt bij tot het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven voor
deze openruimteverbinding. Binnen of aansluitend bij het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel maken vormen van
randstedelijke landbouw in een aantal gevallen een wezenlijk onderdeel uit van het openruimtenetwerk in dit
verstedelijkt gebied.

3.2

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen binnen een netwerk

De riviervalleien van Zenne en Dijle en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien zijn samen met een aantal grote
oud-boscomplexen de belangrijke landschappelijke en natuurlijke dragers. Ze zijn op Vlaams niveau structurerend
voor de ruimte. De ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en
beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in deze
valleien.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en
voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende elementen en processen die aan de
basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Ecologisch verantwoorde
bosuitbreiding kan daarbij een rol spelen.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur gestimuleerd,
rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones (SBZ) worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen. In de regio Zenne-Dijle-Pajottenland zijn het
vogelrichtlijngebied (SBZ-V) ‘De Dijlevallei’ en de habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) ‘Hallerbos en nabije complexen met
brongebieden en heiden’, ‘Valleien van Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’, ‘Valleigebied
tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ en het ‘Zoniënwoud’ van bijzonder groot belang.
Historische loofbossen, kleine landschapselementen (zoals holle wegen, taluds, hagen, houtkanten, bomenrijen, oude
spoorwegbermen…), kanalen, geomorfologische structuren (steilrand, cuesta)… zijn opvallende
landschapselementen en elementen van het fysisch systeem die de natuurlijke structuur versterken. Samen met
waardevolle geïsoleerde (loof)bosjes, verspreid voorkomende halfnatuurlijke graslanden, het netwerk van beken en
andere ecologische infrastructuur zijn ze van belang als habitat (voor elementen van bos- en graslandflora, voor
autochtone bomen en struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren…) en verbinden ze grote
natuurcomplexen. Behoud van deze elementen en hun verbindingsfunctie moet gegarandeerd blijven. Recreatief
medegebruik van een aantal van deze verbindende structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het
kader van toeristisch-recreatieve netwerken kan samen gaan met de ecologische en landschappelijke functie.

3.3

Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur

Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit en het
verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
De bestaande bosstructuur van de regio Zenne-Dijle-Pajottenland is enerzijds gebonden aan valleien en anderzijds
aan drogere heuvels of plateaus. De Zuidbrabantse bossen zijn belangrijke natuurgebieden. Het uitgestrekte
Heverleebos-Meerdaalwoud vormt samen met het Kapucijnenbos, het Zoniënwoud en het Hallerbos een gordel van
rijke en zeer grote historische boscomplexen. Daarnaast heeft de regio een belangrijk aantal kasteelbossen en parken met een grote oppervlakte bos en een hoge biologische waarde waaronder het Kasteel van Zevenborren,
Kasteel van Groenenberg, Kasteel Ter Rijst, ’s Gravenkasteel met ’s Gravenbos...
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en gebufferd
zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en ontwikkelen.
Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en buffering van de
bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op een maatschappelijke
vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
Bij de regionaal- en kleinstedelijke gebieden wordt de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen
en/of speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen en moeten voldoende
groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen. In de ruime rand rond Brussel wordt vanuit de
bestaande bos-, park- en groenstructuren in het kader van het Breughelproject gewerkt aan de realisatie van een
‘groene gordel’.
Een aantal cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle kasteelparken zoals het kasteel van Gaasbeek zijn belangrijk
als publieke groene en open ruimte en vormen noodzakelijke schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze
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moeten behouden blijven als volwaardige entiteiten zodat hun socio-economische, landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische waarden bewaard blijven.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit van
een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én rekening
houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem. Deze ecologisch verantwoorde
bosuitbreidingen moet een ontsnippering en betere buffering van de bestaande bossen tegenover het omliggende
landgebruik realiseren en de habitatfunctie van bossen versterken.

3.4

Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging

Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties tussen
de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen garanderen.
Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van de structuurkenmerken en het waterbergend vermogen van
waterlopen en valleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden moeten geweerd worden. Op die
manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen van de vallei (met lagere
overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een ecologische meerwaarde
betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuum van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is daarbij
een bijzonder aandachtspunt.

3.5

Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

In de regio Zenne-Dijle-Pajottenland komen belangrijke clusters van relatief gave cultuurhistorische en
landschapsecologische waardevolle gebieden voor. Deze gebieden zijn in hoofdzaak gekoppeld aan de valleien (o.a.
Zenne, Dijle, Laan, Mark, Molenbeek, Maalbeek, Bruine Beek…), landbouwplateaus (plateau van Duisburg, het
Pajottenland), bouwkundig erfgoed (dorpsstructuren, kastelen, abdijen, watermolens en hoeven) en ecologisch
waardevolle en historische bos- en natuurcomplexen (o.a. Zoniënwoud, Kapucijnenbos, Bertembos en Grevensbos,
Hallerbos, Torfbroek…).
Een aantal reliëfelementen en markante terreinovergangen (cuesta’s, Diestiaanheuvels, rivierduinen, heuvelruggen
en steilranden) zijn landschappelijk structuurbepalend.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschap- en
erfgoedelementen, evenals de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en historische nederzettingen
staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en identiteit van de
streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe ontwikkelingen of
functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en landschappelijk ingepast
worden. Recreatief medegebruik van een aantal lijnvormige landschapselementen als trage wegen voor functioneel
verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk zijn.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in site te bewaren. Bij belangrijke ingrepen
moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de site gedocumenteerd en bewaard blijft.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (holle wegen, taluds, hagen, houtkanten, bomenrijen,
verspreide bosjes, oude spoorwegbermen, …) zijn van belang als habitat (voor elementen van bos- en graslandflora,
voor autochtone bomen en struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren,...) én als corridor voor
migratie van flora en fauna tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze
structuren te vermijden en herstel van deze verbindingen mogelijk te maken.
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de
integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te realiseren.
Om de identiteit van het landelijk gebied te versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en verankerd worden in
het typische cultuurlandschap (bv. met hoogstamboomgaarden, dreven, bosfragmenten…). Inzet van
inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties die enerzijds een
meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds de ruimtelijke,
landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht specifieke agrarische bebouwing (opslagloodsen en koelplaatsen) te bundelen
rond bestaande concentraties van agrarische bebouwing. Op lokale en regionale bedrijventerreinen aansluitend bij
bestaande afzetstructuren zoals veilingen (Kampenhout en Zellik) is er ruimte voor toeleverende en verwerkende
bedrijven.
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Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte

Het agrarisch gebied in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland heeft een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde, vooral
gericht op zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen…) en kleinschalig plattelandstoerisme (logies,
opwaardering van cultuurhistorisch erfgoed…) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken, cultuurhistorische
routes en de bos- en groengebieden. De landbouwplateaus in het Pajottenland en het Brabants Plateau bieden
panoramische vergezichten op de weidse omgeving.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren voor
laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk gebied.
De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en kansen bieden voor
verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie.
Het cultureel erfgoed vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een hedendaagse
ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte. Een gedifferentieerd recreatief medegebruik van
waardevolle natuur- en/of landschapscomplexen moet in overeenstemming zijn met de ruimtelijke draagkracht van
deze gebieden.
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Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een
samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland
wordt aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende negen deelruimten.

1.

Zuiderkempen

2.

Zenne – Dijlevallei

3.

Akker- en
tuinbouwgebied rond
Kampenhout

4.

Brabants Plateau en
Dijlevallei
stroomopwaarts Leuven

5.

Gebied van Zenne,
Zoniën en land van
Overijse en Hoeilaart

6.

Zuidelijk Pajottenland

7.

Noordelijk Pajottenland

8.

Land van Asse en
Ternat

9.

Noordwest VlaamsBrabant

Het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB) wordt afgebakend door het Vlaams gewest in een parallel lopend
planningsproces hetgeen moet resulteren in een afbakeningslijn en een programma voor herbestemmingen voor dit
stedelijk gebied. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen kent aan het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel een
gebiedsspecifiek ontwikkelingsperspectief toe, waarbij het behoud van het openruimtenetwerk essentieel is.
Voorliggend voorstel van ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos is inhoudelijk afgestemd met het eindvoorstel
voor de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (juni 2008). Omdat het ruimtelijk onderzoek voor het
VSGB afgerond is en een concreet voorstel van grenslijn gekend is, is in tegenstelling tot in de verkenningsnota het
openruimtenetwerk voor het VSGB niet meer als afzonderlijke deelruimte opgenomen in het eindvoorstel van
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos.
Voor de bespreking van de ruimtelijke visie voor het openruimtenetwerk voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
wordt integraal verwezen naar betreffend eindrapport. De openruimtegebieden die binnen de voorgestelde grenslijn
van het VSGB liggen, worden in deze nota niet besproken. De openruimtegebieden die deel uitmaken van het
openruimtenetwerk maar buiten de grenslijn van het stedelijk gebied gelaten zijn, worden pro memorie vermeld bij de
aangrenzende deelruimte van de buitengebiedregio. Ze worden in principe opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel.

4.1

Deelruimte 1. Zuiderkempen

Situering
De deelruimte “Zuiderkempen” omvat het zandige gebied ten noorden van de Dijlevallei, in de gemeenten Bonheiden,
Keerbergen, Tremelo, Heist-op-den-Berg en Putte.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Zenne-Dijle-Pajottenland

11/54

Gewenste ruimtelijke structuur

september 2008

Visie
De deelruimte Zuiderkempen behoort (deels) tot het bebouwd perifeer landschap ten oosten van Mechelen. De
ontwikkelingsperspectieven voor de open ruimte gaan uit van een bescherming van de nog fragmentarisch
voorkomende onbebouwde ruimte, het verbeteren van de interne samenhang tussen fragmenten en het geven van
een eigen identiteit aan fragmenten, het vrijwaren van het onbebouwd karakter van fragmenten. De aanwezige
landbouw speelt hier een belangrijke rol bij het open houden van de versnipperde openruimte.
De bos- en natuurfragmenten op de structuurbepalende landduinengordel in het gebied hebben een hoog
natuurwaardenpotentieel dat behouden en waar mogelijk versterkt wordt. De onderlinge verbondenheid moet
grotendeels middels lokale bebossings- en natuurontwikkelingsinitiatieven tot stand komen, verweven met de
aanwezige grondgebonden landbouw. Er moet aandacht gegeven worden aan het behoud en het herstel van de
rivierduinrestanten rondom het samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuiderkempen wordt weergeven door middel van een
structuurschets.
KAART 1 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1: ZUIDERKEMPEN.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuiderkempen is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties
-

De landbouwgebieden in deze deelruimte zijn ruimtelijk-functioneel veel minder
samenhangend dan de landbouwgebieden van het gebied ten noorden ervan
(regio Neteland). De landbouwstructuur is o.m. sterk versnipperd door verspreide
residentiële bebouwing van het zgn. ‘bebouwd perifeer landschap’ van BonheidenKeerbergen.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn op lokaal niveau echter wel
structuurbepalend voor grote delen van de openruimtekamers in dit gebied. Vanuit
het ruimtelijk beleid wordt het behoud van het onbebouwd karakter van de nog
onbebouwde openruimtefragmenten vooropgesteld i.f.v. het behoud van de
aanwezige landbouw. Bestaande agrarische bebouwing voor niet grond-gebonden
landbouw kan in voorkomend geval wel blijven functioneren.

-

Binnen deze open landbouwkamers wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit
voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid
wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine
bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...

-

Lokaal is een beperkte uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van
het bufferen van natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of
verbindingszones.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
1.1
1.2
1.3
1.4

Landbouwgbied Scherpstukhoeve-Harent
Landbouwgebied rond de Grote Krankhoeve
Landbouwgebieden Plasstukken – Doornlaar – Grimbergenhoeve – Grasheide
Landbouwgebied Lozenhoek
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Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en
kleine landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in
de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ecologische
opwaardering van populierenbossen is wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv.
bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…).
Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van
verdere bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden
bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop,
vallei en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds
wordt versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5



Valleien van de Begijnenbeek en de Kesseleerbeek
Vallei van de Bruinbeek – Bruine Beek – Leyloop
Vallei van de Rehagenbeek
Vallei van de Ottersbeek
Vallei van de Vrouwvliet - Raambeek

Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

De bos- en parkgebieden in deze deelruimte worden in principe opgenomen onder
de natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen
meerdere functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn.
Gebiedsgericht kan verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar
verhouden. De ecologisch waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd
tegen negatieve invloeden. Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of
gezoneerd i.f.v. de ecologische kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 45 ha
vooropgesteld.

-

Op de landduinen van Rijmenam-Keerbergen bevinden zich een aantal bossen met
te behouden heiderelicten.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Bossen van Zellaar (priorij Bethlehem)
Bossen rond Krankhoeve – Bruine Beek
Bossen rond kasteel van Berentrode
Bosjes langs de Begijnenbeek
Bossen Saffraanbergen - Krekelbeek
Puttebossen
Bosuitbreiding Beversluisbeek
Bossen Ottershoek - Weineshof
Peulisbossen
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3.10
3.11



Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden en randstedelijke
groengebieden
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van
deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen deze zones zijn de
functies recreatie en natuur nevengeschikt.

-

Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische processen
en kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of biotoopcreatie mee
in overweging genomen worden bij het beheer en de inrichting van deze terreinen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgend gebied:
4.1



Bossen Peerlaar
Pommelsven - Kruisheide

Golfterrein van Keerbergen

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Kastelen en hun bijhorende parken (o.m. kasteel Berentrode en kasteel Zellaar) zijn
belangrijke te vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed binnen het landschap
van de Zuiderkempen. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een
uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

in overdruk

-

Het deelconcept is van toepassing op volgend gebied:
5.1

4.2

Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar

Deelruimte 2. Zenne - Dijlevallei

Situering
De deelruimte “Zenne-Dijlevallei” omvat de vallei van de Zenne stroomafwaarts Brussel en de vallei van de Dijle
stroomafwaarts Leuven.
Visie
De valleien van de Zenne en de Dijle zijn de twee belangrijkste ruimtelijk structurerende valleien van deze
buitengebiedregio. De Zennevallei is eerder verstedelijkt. In de vallei van de Dijle komen nog zeer waardevolle
natuurelementen voor. De nog aanwezige natuurwaarden in de valleien moeten versterkt worden.
De rivieren, hun valleien en valleiranden worden structureel versterkt. De samenhang tussen de deelgebieden wordt
versterkt of hersteld. Er worden ruimtelijk-functioneel samenhangende entiteiten gecreëerd voor natuur en bos.
De landbouw in de valleien draagt bij tot het behoud van het open karakter van de valleien en wordt afgestemd met
de natuur- en waterbergingsfunctie.
Op de verschillende recreatiedomeinen dienen de aanwezige natuurwaarden behouden en versterkt te worden.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zenne-Dijlevallei wordt weergeven door middel van twee
structuurschetsen.
KAART 2 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 2: ZENNE – DIJLEVALLEI: DEEL ZENNE + DEEL DIJLE

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Zenne-Dijle-Pajottenland

14/54

Gewenste ruimtelijke structuur

september 2008

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zenne-Dijlevallei is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Behoud en versterking van waardevolle meer ingesloten open ruimten
-

De landbouwgebieden in de vallei van de Dijle en de Zenne zijn ruimtelijk
geïsoleerd. De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel
structuurbepalend voor grote delen van de kleine openruimtekamers in dit gebied.
Behoud van de bestaande landbouwfunctie staat in deze gebieden in principe
voorop.

-

Het onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden wordt maximaal behouden.
Bestaande agrarische bebouwing voor niet grond-gebonden landbouw kan in
voorkomend geval blijven functioneren (bv. bestaande glastuinbouw, gebied 6.5).

-

Aansluitend bij het regionaalstedelijk gebied Leuven kan de ontwikkeling van deze
openruimtegebieden als randstedelijke groengebieden verder onderzocht worden
(gebied 6.7 en 6.8). In samenhang met de aanwezige landbouwactiviteiten kan er
plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor natuurontwikkeling en/of kleinschalige
bosuitbreiding.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel Zenne
6.1
Landbouwgebied tussen Weerde en
Peutie
6.2
Bossenhoek Zemst
6.3
Werfheide
6.5
Prinsenhoek



Deel Dijle
6.4
Landbouwgebied Hout
6.6
Landbouwgebied tussen Achterheide en
Lozenhoek
6.7
Landbouwgebied Elzas tussen
Drielinden en Wijgmaal
6.8
Openruimtegebied ten zuiden van
Wijgmaal

Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Delen van de valleien van de Zenne, de Dijle en de Leibeek vormen relatief gave
aaneengesloten valleilandschappen met belangrijke ecologische waarden. Ze zijn
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote
delen van deze rivier- en beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest waardevolle
onderdelen worden als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
tot vochtige ecotopen (o.a. soortenrijke graslanden, diverse bostypes bv.
broekbossen, moeras…) met overgangen naar drogere valleiflanken. Behoud en
versterking van het graslandgebruik in de vallei is daarbij een belangrijke
doelstelling. De omzetting van akker naar grasland wordt gestimuleerd.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

Bij de uitbouw en versterking van natuurwaarden wordt rekening gehouden met de
aanwezige natuurpotenties en het huidige landbouwkundige belang. Lokaal
domineert de grondgebonden landbouw - gekenmerkt door een permanent
graslandgebruik - het ruimtegebruik. Dit is o.a. het geval in een aantal delen van de
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Dijlevallei en de vallei van de Leibeek (gebieden 7.3 en 7.4). Delen van deze
gebieden kunnen gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied in functie van
het behoud van de bestaande landbouwactiviteiten. Via stimulerende maatregelen
zal de landbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en
landschappelijke waarden van de vallei en de mogelijkheden voor waterberging.
-

-

De gebieden die deel uitmaken van het geactualiseerd Sigmaplan worden conform
de beslissing van de Vlaamse Regering ingericht als gecontroleerd
overstromingsgebied of wetlands. Het gaat o.a. om de gebieden HollakenHoogdonk, Dorent en de cluster rond Zennegat-Dijlemonding.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel Zenne
7.1
Dorent-Tangebeek
7.2
De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete –
Robbroek
7.9
Vriezenbroek



Deel Dijle
7.3
Dijlevallei tussen Boortmeerbeek en
Mechelen (Kassenbroek, kasteel
Hollaken, Donk met Dambeek en
Molenbeek – Pikhakendonk, Zuureusel –
Zwarte Beek, Hondshoek – Molenbeek,
Mechels Broek en Muizenhoek)
7.4
Vallei van de Leibeek tussen
Boortmeerbeek en Wespelaar
(Ronsdonk – Boortmeerbeek Broek,
Hooiberg, Schoonbroek, SpitbosHooigracht-Schorisgat)
7.5
Broekelei
7.6
Blaasberg
7.7
Putten van Fonteyn
7.8
Wijgmaalbroek – Kwellenberg – Gevel Hamelbroek

Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ecologische opwaardering
van populierenbossen is wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop, vallei
en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel Zenne
8.1
Barebeek tussen Schiplakenbos en
Hofstade
8.2
Zennevallei tussen Zemst en Hombeek
8.5
Vallei van de Zenne en Hondsleibeek
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Samenhangende complexen van ecologisch zeer waardevol historisch bos- en parkstructuren behouden
en versterken als samenhangende natuur- en/of landschapselementen
-

De ecologisch meest waardevolle bos- en zijn reeds opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking (bv. Kassenbroek). Voor
deze complexen wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke hydrologie, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer natuurlijke bosstructuur met
graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, soortenrijke
graslanden, moeras, …) en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De overige bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones. Een aantal van deze gebieden vervullen een functie
als randstedelijk groengebied (bv. stadsbos Kauwendaal).

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 124 ha
vooropgesteld.

-

De ecologisch waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen
negatieve invloeden. Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of
gezoneerd i.f.v. de ecologische kwetsbaarheid van deze zones.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

bos- of parkcomplexen met
hoofdfunctie natuur

bos- of parkcomplexen met
een verweving van functies

Deel Zenne
9.1
Houtembos
9.2
Bosstructuur Roosbroeken-Kasteel
Steen-Hondsleibeek
9.3
Domein Hofstade en Prinsenveld
9.5
Stadsbos kasteel Kauwendaal



Deel Dijle
9.4
Kassenbroek

Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden of randstedelijke
groengebieden
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van
deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen deze zones zijn de
functies recreatie en natuur nevengeschikt.

-

Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische processen
en kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of biotoopcreatie mee
in overweging genomen worden bij het beheer en de inrichting van deze terreinen.

-

De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze gebieden
die reeds een natuurbestemming hebben. Voor de onderdelen die deel uitmaken
van een speciale beschermingszone gelden de instandhoudingsdoelstellingen van
het Natura 2000-netwerk (o.a. Vrijbroeckpark).

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel Zenne
10.2
Grote vijver van Walem
10.3
Eglegemvijver
10.4
Domein Hofstade
10.5
Visvijver Weerde
10.6
Vrijbroeckpark Mechelen
10.8
Planckendael
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Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding (11.2, 11.4, 11.5 en
11.6) en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Daarnaast zijn er
een aantal droge natuurverbindingen (11.1 en 11.3) die gevormd worden door droge
lineaire elementen en/of door een netwerk van kleine bosjes, houtkanten en hagen.
Vaak zijn deze verbindende elementen ook belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

natte ecologische verbinding

droge ecologische verbinding

Deel Zenne
11.1
Ecologische verbinding tussen Dorent
en Houtembos
11.2
Ecologische verbinding via vallei van de
Barebeek
11.4
Dijle door Mechelen
11.5
Vrouwvliet door Mechelen



Deel Dijle
11.3
Donk van Haacht
11.6
Antitankgracht Haacht

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

in overdruk

-

Het polderlandschap Zennegat en Battenbroek en de vallei van de Dijle hebben een
uitgesproken landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het behoud van deze
landschappen met oorspronkelijke percelering, grachten-, wegen- en
bedijkingspatronen en het historische bodemgebruik als herkenbare
landschappelijke structuren is een belangrijk uitganspunt voor het ruimtelijk beleid in
deze gebieden. Bij de inrichting van de gecontroleerde overstromingsgebieden of
wetlandgebieden die deel uitmaken van het geactualiseerd Sigmaplan zal waar
mogelijk rekening gehouden worden met deze erfgoedwaarde.

-

Kastelen en hun bijhorende parken (o.m. Rubenskasteel, kasteel van Relegem) zijn
belangrijke te vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed in de valleien van
Zenne en Dijle. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke
en cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een uitgangspunt voor het
ruimtelijk beleid in deze gebieden.

-

De Antitankgracht in Haacht is een te behouden historisch waardevol lijnvormig
element.

-

De Antwerpse fortengordel heeft als geheel een belangrijke erfgoedwaarde
waarvoor een samenhangend ruimtelijk beleid gevoerd wordt (zie regio’s Antwerpse
Gordel – Klein-Brabant en Waasland). Het Fort van Walem heeft daarbinnen een
bijzondere ecologische betekenis als vleermuizenhabitat waarvoor de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-netwerk gelden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel Zenne
12.4
Vrijbroekpark
12.5
Blaasveldbroek en omgeving en
Zennegat en Battenbroek
12.6
Rubenskasteel (Het Steen)
12.7
Kasteel van Relegem
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12.8



Fort van Walem

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend in specifieke afbakeningsprocessen.
Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een stedelijkgebiedbeleid
gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van de regionaalstedelijke gebieden Leuven en Mechelen en het
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is een gewestelijke planningstaak. Het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Mechelen is definitief vastgesteld op 18 juli 2008. De aanduiding van
regionaalstedelijk gebied Leuven en het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel hier
is louter indicatief en gebaseerd op de (hypotheses van) afbakeningslijnen vanuit
de verschillende processen.

-

De kleinstedelijke gebieden worden door de provincie afgebakend. De aanduiding
hier is louter symbolisch.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel Zenne
13.2
Kleinstedelijk gebied Vilvoorde
13.4
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

4.3

Deel Dijle
13.1
Regionaalstedelijk gebied Mechelen
13.3
Regionaalstedelijk gebied Leuven

Deelruimte 3. Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout

Situering
De deelruimte “Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout” wordt begrensd door de spoorlijn Leuven-Mechelen in
het noorden en in het oosten, de E19 in het westen en in het zuiden bodemovergang tussen zandleem (noorden) en
leem (zuiden).
Visie
De valleien van de Molenbeek, Weesbeek en Barebeek zijn structuurbepalend voor deze deelregio. Ze vormen de
basis voor de natuurlijke structuur. De aaneengesloten bos- en natuurgebieden in deze valleien, waaronder het
ecologisch zeer waardevolle moerasgebied ‘Het Torfbroek’, dienen versterkt en gebufferd te worden. De
aaneengesloten landbouwgebieden tussen deze valleien zijn structuurbepalend en belangrijk voor het open karakter
van het landschap. Onderlinge natuurverbindingen en unieke hydrologische relaties worden behouden, hersteld en
ontwikkeld. Verspreid voorkomende kasteelparken worden versterkt als landschappelijke entiteiten.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout wordt weergeven
door middel van twee structuurschetsen.
KAART 3 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 3: AKKER- EN TUINBOUWGEBIED ROND KAMPENHOUT:
NOORDOOSTELIJK DEEL + ZUIDELIJK DEEL

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout is opgebouwd uit
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.
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Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De landbouwgebieden van de akker- en tuinbouwstreek van Kampenhout vormen
grote aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden
landbouw de ruimtelijke drager is van het open cultuurlandschap. Deze goed
gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw. Om het bestaande open en onbebouwd karakter van deze
gebieden te vrijwaren voor de grondgebonden landbouw kunnen delen van deze
gebieden gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het landbouwgebied rond Kampenhout maakt deel een openruimtecorridor van
Vlaams niveau die de verstedelijkte gebieden van Mechelen enerzijds en BrusselLeuven anderzijds van elkaar scheidt en heeft een functie in het vrijwaren van de
continuïteit van de openruimtestructuren en de openruimtefuncties, alsook in het
vrijwaren van de identiteit van de bebouwde gebieden.

-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het
ruimtelijk beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, typische
akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en
soortenrijke graslanden...

-

Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors,
veldleeuwerik). In het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen,
bovenop de landschapsecologische basiskwaliteit, bijkomende specifieke
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is
ook om die reden noodzakelijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen kan versterkt worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
14.1
Landbouwgebied tussen Elewijt-Perk en
Melsbroek
14.2
Landbouwgebied Bergse Heide –
Bulsom – Ruisbeek



Zuidelijk deel
14.3
Landbouwgebied tussen Steenokkerzeel
– Nederokkerzeel en Berg en
Ruderenberg Nossegem
14.4
Landbouwgebied tussen Erps-Kwerps
en Veltem-Beisem
14.5
Landbouwgebied van Herent-TildonkBuken en Veltem-Beisem en Vlotgras –
Wijthamse hoek
14.6
Landbouwgebied van Kelfs

Grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties
-

De landbouwgebieden tussen de spoorlijn Leuven-Mechelen en het Dijlekanaal
t.h.v. Boortmeerbeek zijn minder samenhangend dan de overige landbouwgebieden
in deze deelruimte. De landbouwstructuur is sterk versnipperd door verspreide
residentiële bebouwing, lintbebouwing en industriële ontwikkelingen. De
grondgebonden landbouwactiviteiten zijn op lokaal niveau echter wel
structuurbepalend voor grote delen van de kleine openruimtekamers in dit gebied.
Behoud van de landbouwfunctie van deze binnengebieden staat in principe voorop.

-

Op lokaal niveau kan de inrichting van deze landbouwgebieden verder bepaald
worden in relatie tot de omliggende bebouwing. De mogelijkheden voor de
ontwikkeling van glastuinbouwzones in deze gebieden kan op gemeentelijk niveau
verder onderzocht worden.
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-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
15.1
Landbouwgebied Hever– HeihoekWalkergat-Grootveld – Ven
15.2
Landbouwgebied Laar-KruisveldLobeek-Kinderveld



Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - al dan niet gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes zijn bepalend voor de natuurlijke structuur
en moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context en
de omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

De ecologisch meest waardevolle bos- en parkgebieden (o.a. gebieden 16.1, 16.3,
16.6, 16.7, 16.8, 16.9) zijn reeds opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk of
komen daarvoor in aanmerking. Voor deze complexen wordt gestreefd naar het
herstel van de natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten,
een meer natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende
typen vegetatie (bos, soortenrijke graslanden, moeras, …) en een buffering van de
kwetsbare vegetaties.

-

De overige bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 103 ha
vooropgesteld.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

bos- of parkcomplexen met
hoofdfunctie natuur

bos- of parkcomplexen met
een verweving van functies

Noordoostelijk deel
16.1
Floordambos
16.3
Boscomplex Hellebos - Driebunders
16.4
Schiplakenbos – Steentjesbos
16.5
Weisetterbos



Zuidelijk deel
-

Zuidelijk deel
16.2
Bossen rond kasteel van Ham
(Molenbeekvallei)
16.6
Boscomplex kasteel van Wilder –
Walenhoek
16.7
Silsombos
16.8
Kareelbos
16.9
Kastenjebos
16.10 Vijverbossen – Kasteel Herkenrode
16.11 Moesbroek (kasteel Appelburg)
16.12 Plantsoenbos
16.13 Hambos – Kasteel Keukenhof
16.14 Bosjes vallei van de Putbosbeek

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging

rivier- en beekvalleien met
hoofdfunctie natuur

-

De valleien van de Molenbeek, Weesbeek, Zuurbeek en Weisetterbeek vormen
relatief gave aaneengesloten valleilandschappen met belangrijke ecologische
kwaliteiten, in aantal gevallen van internationaal belang. Ze zijn structuurbepalend
voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote delen van deze
beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest waardevolle onderdelen worden
als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen, moeras,
natuurvijvers, …) met overgangen naar drogere valleiflanken. In het bijzonder
zullen de randvoorwaarden gecreëerd worden voor het versterken en bufferen van
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de specifieke flora en fauna in het Torfbroek.

open waters met hoofdfunctie
natuur

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen binnen deze
natuurgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
-



Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ecologische opwaardering
van populierenbossen is wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop, vallei
en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
18.1
Vallei van de Barebeek en zijbeken
(Leibeek, Veerlebeek, Lellebeek,
Molenbeek, Torfbroekbeek, Dode Beek,
Vossekot)



Zuidelijk deel
17.1
Vallei van de Molenbeek en zijbeken
(Weesbeek, Zuurbeek, Weisetterbeek)
17.2
Torfbroek
17.3
Vijvers van Bellefroid

Zuidelijk deel
-

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding (19.3, 19.7) en zijn

natte ecologische verbinding
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van belang voor de migratie van planten en dieren. Deze verbindende functie wordt
ook gerealiseerd door enkele droge lineaire elementen (19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6)
en door een netwerk van kleine bosjes, houtkanten, hagen, wegbermen, enz. Vaak
zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en beeldbepalende
landschappelijke dragers.

droge ecologische verbinding

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
19.1
Natuurverbinding boscomplexen
Hellebos – Floordambos
19.2
Natuurverbinding tussen Hofstade en de
Weesbeek
19.3
Natuurverbinding tussen de Barebeek
en Weesbeek via de Dode Beek
19.4
Natuurverbinding boscomplexen
Steentjesbos-Weisetterbos
19.5
Natuurverbinding tussen Weisetter en
Kruisveld
19.9
Natuurverbinding vallei van de
Weesbeek tussen N21 en Dijlevallei.



Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden en randstedelijke
groengebieden
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van
deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen deze zones zijn de
functies recreatie en natuur nevengeschikt.

-

Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische processen
en kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of biotoopcreatie mee
in overweging genomen worden bij het beheer en de inrichting van deze terreinen.

-

De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze gebieden
die reeds een natuurbestemming hebben.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
20.1
Golfterrein van Melsbroek



Zuidelijk deel
19.6
Natuurverbinding boscomplexen
Weisetterbos - Vijverbossen
19.7
Natte verbinding via Lipsebeek van
Kastanjebos-Hambos-Moesbroek naar
Dijle
19.8
Natuurverbinding Dijlekanaal (LeuvenMechelen)

Zuidelijk deel
20.2
Golfterrein van Wilder (Kampenhout)

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal kastelen en hun bijhorende parken (o.m. Kasteel de Ribaucourt, Kasteel
van Schiplaken, Wilderkasteel, Kasteel de Merode…) en relicten van historische
boscomplexen (o.m. Floordambos, Silsombos, Kastanjebos…) zijn belangrijke te
vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed in de valleien van de Barebeek en
Molenbeek/Weesbeek. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een
uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

in overdruk

Noordoostelijk deel
21.1
Floordambos en kasteel de Ribeaucourt
21.2
Kasteel van Schiplaken en Steentjesbos
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Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk
bepalende openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde
zones langs steenwegen of andere infrastructuurbundels moet maximaal behouden
blijven.

-

De aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het behoud
van deze openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
-



Zuidelijk deel
22.1
Openruimteverbinding tussen Buken en
Winksele-Delle
22.2
Openruimteverbinding tussen
Kastanjebos en Lipsebeek
22.3
Openruimteverbinding tussen
Duigemhof en Godelinde
22.4
Openruimteverbinding tussen
Runderenberg en Voskapel

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden en poorten worden afgebakend in specifieke
afbakeningsprocessen. Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een
stedelijkgebiedbeleid gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van
de stedelijke gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van de regionaalstedelijke gebied Leuven en de poort Zaventem is
een gewestelijke planningstaak. De aanduiding hier is louter indicatief en gebaseerd
op de hypothese van afbakeningslijn vanuit betreffend planningsproces.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordoostelijk deel
-

4.4

Zuidelijk deel
23.1
Regionaalstedelijk gebied Leuven
23.2
Poort luchthaven Zaventem

Deelruimte 4. Brabants Plateau en Dijlevallei stroomopwaarts Leuven

Situering
De deelruimte “Brabants Plateau en Dijlevallei stroomopwaarts Leuven” wordt begrensd door de Dijlevallei in het
oosten, de gewest- en provinciegrens in het zuiden, in het westen het verstedelijkt gebied rond Brussel en het
bebouwd perifeer landschap ten zuidoosten van Brussel en in het noorden de bodemovergang tussen zandleem
(noorden) en leem (zuiden).
Visie
In het Brabants Plateau is de landbouw ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. De open leemplateaus vormen
aaneengesloten ruimtelijk structurerende samenhangende landbouwgebieden. Dit open karakter moet worden
behouden en versterkt door verdere versnippering tegen te gaan. De natuurlijke structuur wordt bepaald door de
structurerende beekvalleien van de Dijle, Laan, Ijse en Voer; door de grotere bos- en natuurcomplexen in de valleien
en op de hellingen en door kleinere veldbosjes en kleine landschapselementen op de plateaus. De historische
boscomplexen - al dan niet gekoppeld aan een kasteeldomein – dienen ruimtelijk en structureel versterkt, gebufferd
en verbonden te worden. De ecologische waarden in het agrarisch gebied moeten behouden en opgewaardeerd
worden. Deze deelregio tussen Brussel en Leuven is een structuurbepalende openruimteverbinding van Vlaams
niveau. De huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden alsook de structurerende reliëfelementen worden
gevrijwaard. Verspreid voorkomende kasteelparken worden versterkt als landschappelijke entiteiten.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Brabants Plateau en Dijlevallei stroomopwaarts Leuven wordt
weergeven door middel van twee structuurschetsen.
KAART 4 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 4: BRABANTS PLATEAU EN DIJLEVALLEI STROOMOPWAARTS
LEUVEN: DEEL NOORD + DEEL ZUID
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Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Brabants Plateau en Dijlevallei stroomopwaarts Leuven is
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de
bijbehorende structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De akkerbouwplateaus tussen Leuven en Brussel vormen grote aaneengesloten
samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de
ruimtelijke drager is van het open cultuurlandschap. Deze goed gestructureerde
agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om
het bestaande open en onbebouwd karakter van deze gebieden te vrijwaren voor de
grondgebonden landbouw kunnen delen van deze gebieden gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

De open ruimte tussen Leuven en Brussel vormt ter hoogte van Leefdaal/Meerbeek
een openruimtecorridor van Vlaams niveau en heeft een functie in het vrijwaren van
de continuïteit van de openruimtestructuren en de openruimtefuncties, alsook in het
vrijwaren van de identiteit van de bebouwde gebieden.

-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het
ruimtelijk beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, typische
akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en
soortenrijke graslanden...

-

Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors,
veldleeuwerik). In het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen,
bovenop de landschapsecologische basiskwaliteit, bijkomende specifieke
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is
ook om die reden noodzakelijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen kan versterkt worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
24.1
Landbouwgebied van Everberg en
Bertem
24.4
Koolhof – Moorselveld – Hoogveld –
Vurenveld
24.5
Zwanenberg – gasthuisberg –
Ijzerenberg – Godelinde –
landbouwgebied van Winksele

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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24.2
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24.3
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Behoud en versterking van waardevolle meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk
weefsel
-

De landbouw- en parkgebieden tussen Herent en Leuven en t.h.v. WezembeekOppem en Sterrebeek vormen waardevolle te behouden randstedelijke
openruimtegebieden. Dergelijke gebieden met een open en multifunctioneel
karakter hebben een bijzonder maatschappelijk belang voor de stedelijke
leefbaarheid.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn structuurbepalend voor grote delen van
deze door infrastructuren of bebouwing begrensde openruimtekamers. Het
onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden wordt maximaal behouden. Om
de erosie- en slibproblematiek in een van deze gebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig.

-

Als onderdeel van de nadere uitwerking van het regionaalstedelijk gebied Leuven en
het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel kan de ontwikkeling van deze
openruimtegebieden als randstedelijke groengebieden verder onderzocht worden. In
samenhang met de aanwezige landbouwactiviteiten en uitgaande van het fysisch
systeem en de landschapswaarden kan er plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor
natuurontwikkeling en/of kleinschalige bosuitbreiding en projecten i.f.v. de socioeducatieve en/of recreatieve functie.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
25.1
Schoonzicht - Warotveld
25.2
Bergen - Mollekensberg
25.3
Roeselberg
25.4
Kareelveld
25.5
Vogelzang
25.6
Perkbos
25.7
Vurenveld
25.8
Nossegemdelle



Zuidelijk deel
-

Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - al dan niet gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes zijn bepalend voor de natuurlijke structuur
en moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context en
de omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

De ecologisch meest waardevolle bos- en parkgebieden zijn reeds opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking. Voor deze
complexen wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke hydrologie, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer natuurlijke bosstructuur met
graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, heide, soortenrijke
graslanden, moeras, …) en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De overige bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 95 ha
vooropgesteld.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

bos- of parkcomplexen met
hoofdfunctie natuur

bos- of parkcomplexen met
een verweving van functies

Noordelijk deel
26.1
Hogenbos
26.2
Kinderenbos – de Grubbe
26.3
Moorselbos - Galgenveld

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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26.7
Tersaertbos-Weeberg-Langenbos
26.8
Korenheide (Loonbeek)
26.9
Margijsbos
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26.4
26.5
26.6



Grevensbos-Vleugt-Eikenbos
Bertembos - Koeheide
Warandepark

Breembos-Smeisberg
Vossekouter
Mommaertshof
Sint-Agatha-Rodebos
Rondebos-Wolfsbos
Bossen Maleizenveld
Bossen Terholst

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleien van de Dijle, Laan en delen van de Ijse vormen relatief gave
aaneengesloten valleilandschappen met belangrijke ecologische waarden. Ze zijn
structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote
delen van deze rivier- en beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest waardevolle
onderdelen worden als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen, moeras…) met
overgangen naar drogere valleiflanken. Behoud en versterking van het
graslandgebruik in de vallei is daarbij een belangrijke doelstelling. De omzetting van
akker naar grasland wordt gestimuleerd.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen binnen deze
natuurgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

rivier- en beekvalleien met
hoofdfunctie natuur

open waters met hoofdfunctie
natuur

Noordelijk deel
-



26.10
26.11
26.12
26.13
26.14
26.15
26.16

Zuidelijk deel
27.1
IJse (stroomafwaarts Huldenberg)
27.2
Dijlevallei stroomopwaarts Leuven
27.3
Laanvallei
27.4
Ruwaal

Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

In een aantal gebieden is er binnen het grondgebonden landbouwlandschap een
sterke aaneenschakeling van landschapecologische en cultuurhistorisch
waardevolle elementen en structuren. Het gaat om complexen van kleine
landschapselementen zoals waardevolle graslanden, dreven, bomenrijen, hagen,
holle wegen en kleinere natuur- en bosgebieden die o.m. een belangrijke
ecologische en landschappelijke verbindingsfunctie tussen bos- en natuurgebieden
vervullen.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de
aanwezige waarden.

-

Delen van deze agrarische gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Lokaal is een beperkte uitbreiding van natuur of bos
mogelijk, bv. in functie van het bufferen van natuurwaarden, het inrichten of
realiseren van overgangs- of verbindingszones.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
-

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Zenne-Dijle-Pajottenland
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28.2
28.3



Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk
bepalende openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde
zones langs steenwegen of andere infrastructuurbundels moet maximaal behouden
blijven.

-

De aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het behoud
van deze openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
29.3
Openruimteverbinding tussen plateau
van Moorsel en plateau van Duisburg
over de Voervallei



Zuidelijk deel
29.1
Openruimteverbinding tussen
Meerdaalwoud en Doode Bemde over
de Dijlevallei
29.2
Openruimteverbinding Egenhoven

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding (30.4) en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. Deze verbindende functie wordt ook
gerealiseerd door enkele droge lineaire elementen (30.1, 30.2, 30.3, 30.5, 30.6, 30.7
en 30.8) en door een netwerk van holle wegen, kleine bosjes, houtkanten,
wegbermen en hagen. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en
beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

natte ecologische verbinding

droge ecologische verbinding

Noordelijk deel
30.1
Natuurverbinding Moorselbos met
Hogenbos en Kinderenbos
30.2
Natuurverbinding HogenbosKinderenbos met Voerhoek-Weeberg
(Voer)
30.3
Natuurverbinding Moorselbos met
bossen van de vallei van de Molenbeek
30.4
Ecologische verbinding van de Voer
tussen Warandepark-Kapucijnenbos en
Dijle



Hof ten Bos-Korenheide (Loonbeek)
Interfluvium tussen Laan en Dijle

Zuidelijk deel
30.5
Natuurverbinding van Weeberg –
Tersaertbos naar Zoet Water
30.6
Natuurverbinding Vogelzang – Bos de
Laurensart – Dijle
30.7
Ecologische verbinding tussen bossen
van de IJse en bossen van de Laan via
Kaalheide – Stokkembos – Breembos en
Mommaertshof
30.8
Ecologische verbinding Dijlevallei –
Voervallei via oude Buurtspoorweg
Tervuren - Neerijse

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

in overdruk

-

Een aantal kastelen en hun bijhorende parken (o.m. Kasteel van Huldenberg,
Kasteel van Leefdaal, Kasteel van Neerijse) en relicten van historische
boscomplexen (o.m. Bertembos, Margijsbos…) zijn belangrijke te vrijwaren
elementen van het onroerend erfgoed op het Brabants plateau en in de valleien van
Laan en Dijle. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en
cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een uitgangspunt voor het ruimtelijk
beleid in deze gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
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heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen kan versterkt worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
31.1
Bertembos en Grevensbos
31.2
Kasteel van Leefdaal
31.4
Dorpskom Tervuren en Warandepark



Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden of randstedelijke
groengebieden
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van
deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen deze zones zijn de
functies recreatie en natuur nevengeschikt.

-

Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische processen
en kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of biotoopcreatie mee
in overweging genomen worden bij het beheer en de inrichting van deze terreinen.

-

De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze gebieden
die reeds een natuurbestemming hebben.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
32.1
Sterrebeek: golfterrein en hippodroom
32.2
Tervuren: Ravenstein Golf



Zuidelijk deel
31.3
Plateau van Duisburg
31.5
Margijsbos en Kasteel Van Der Vorst
31.6
Valleien van Dijle en Laan ten zuiden
van Leuven

Zuidelijk deel
32.3
Meer van Genval (Overijse)

Vrijwaren van waardevolle reliëfelementen
-

De steilrand tussen Laag- en Midden-Belgie is een structuurbepalende
reliëfcomponent die landschappelijk gevrijwaard moet blijven. Dit geldt zowel voor
de geomorfologische verschijning, als voor de aanwezige hellingbossen,
brongebieden en kalkrijke graslanden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van het onbebouwd karakter, het
vrijwaren van zichtassen en de ontwikkeling van de potenties voor
natuurontwikkeling op deze ecologische zeer waardevolle overgangen van natte
valleigronden naar hoge plateaugronden. Via stimulerende maatregelen wordt het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapspelelementen
gerealiseerd en kan de erosieproblematiek in een aantal landbouwgebieden
aangepakt worden.

-

Gebieden met een waardevolle ecologische infrastructuur kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied of natuurgebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
33.1
Steilrand van Hogenbos tot Bertembos
33.2
Steilrand van de Grubbe richting Herent
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend in specifieke afbakeningsprocessen.
Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een stedelijkgebiedbeleid
gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van de regionaalstedelijke gebied Leuven en het Vlaams stedelijk
gebied rond Brussel is een gewestelijke planningstaak. De aanduiding hier is louter
indicatief en gebaseerd op de hypothese van afbakeningslijn vanuit betreffend
planningsproces.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Noordelijk deel
13.3
Regionaalstedelijk gebied Leuven
13.4
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

4.5

Zuidelijk deel
13.3
Regionaalstedelijk gebied Leuven
13.4
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel

Deelruimte 5. Zenne, Zoniën en land van Overijse en Hoeilaart

Situering
De deelruimte “Zenne, Zoniën en land van Overijse en Hoeilaart” omvat het bebouwd perifeer landschap ten zuiden
en zuidoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De deelruimte wordt begrensd door de E19 in het westen, de
gewestgrens in het noorden en zuiden en in het oosten de N253 en de dorpen Maleizen, Huldenberg en Duisburg.
Visie
Het open karakter van de landbouwkamers moet behouden blijven. Bosuitbreiding is gewenst om de historische
bosstructuren te versterken en dient te gebeuren in overeenstemming met het aanwezige landbouwgebruik. Voor de
natuurlijke structuur zijn de historische boscomplexen en ook de beekvalleien ruimtelijk structurerend. Ecologische
verbindingen liggen vooral tussen de uitlopers van het Zoniënwoud. Ecologische waarden in het agrarisch gebied
moeten behouden en opgewaardeerd worden. Verspreid voorkomende kasteelparken worden versterkt als
landschappelijke entiteiten. Toerisme is een belangrijke nevenfunctie die binnen het ecologische en landschappelijke
kader verder kan worden ontwikkeld.
De open ruimte ten zuiden van Brussel vormt een openruimtecorridor van Vlaams niveau en heeft een functie in het
vrijwaren van de continuïteit van de openruimtestructuren en de openruimtefuncties, alsook in het vrijwaren van de
identiteit van de bebouwde gebieden.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zenne, Zoniën en land van Overijse en Hoeilaart wordt
weergeven door middel van twee structuurschetsen.
KAART 5 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 5: ZENNE, ZONIËN EN LAND VAN OVERIJSE EN HOEILAART: DEEL
OOST + DEEL WEST

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zenne, Zoniën en land van Overijse en Hoeilaart is opgebouwd
uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties
-

De landbouwgebieden ten zuiden van Brussel zijn ruimtelijk-functioneel veel minder
samenhangend dan de landbouwgebieden van het Brabants plateau of het
Pajottenland. De landbouwstructuur is o.m. sterk versnipperd door verspreide
residentiële bebouwing van het zgn. ‘bebouwd perifeer landschap’ van SintGenesius-Rode, Overijse en Hoeilaart.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn op lokaal niveau echter wel
structuurbepalend voor grote delen van de openruimtekamers in dit gebied. Vanuit
het ruimtelijk beleid wordt het behoud van het onbebouwd karakter van de nog
onbebouwde openruimtefragmenten vooropgesteld i.f.v. het behoud van de
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aanwezige landbouw.
-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze open landbouwkamers wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit
voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid
wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine
bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...

-

Lokaal is een beperkte uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van het
bufferen van natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of
verbindingszones.

-

Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors,
veldleeuwerik). In het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen,
bovenop de landschapsecologische basiskwaliteit, bijkomende specifieke
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is
ook om die reden noodzakelijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
34.1
Landbouwgebied Berendries – Malheide
- Krekelenberg
34.2
Landbouwgebied Wouweringen
34.3
Landbouwgebied Terkluizen –
Waterloosveld
34.4
Landbouwgebied Bruine Put-Dikke MierMeigemheide
34.5
Landbouwgebied tussen Gasthuisbos,
Dwersbos en Kleetbos (hoeve
Hoogveld)- Alsemberg
34.6
Landbouwgebied rond Holleken en
Oplinkebeek
34.10 Landbouwgebied Dworp (Rilroheide –
Grootheide – Destelheide)



Deel oost
34.7
Landbouwgebied Maleizen – Breerijke
34.8
Landbouwgebied Ketelheide
34.9
Landbouwgebied Eizer
34.11 Landbouwgebied Koedal

Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - al dan niet gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes zijn bepalend voor de natuurlijke structuur
en moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context en
de omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

De ecologisch meest waardevolle bos- en parkgebieden zijn reeds opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking. Voor deze
complexen wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke hydrologie, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer natuurlijke bosstructuur met
graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, heide, soortenrijke
graslanden, moeras, …) en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De overige bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de

bos- of parkcomplexen met
hoofdfunctie natuur

bos- of parkcomplexen met
een verweving van functies
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ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 300 ha
vooropgesteld.
-

-

Een belangrijke te realiseren ecologische verbinding is de verbinding tussen het
Lembeekbos, Hallerbos en het Zoniënwoud, o.m. via een aantal stapsteenbossen
(bv. 35.9, 35.8, 35.7, 35.6, 35.5, 35.4 en 35.3) (zie ook 40.7).
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
35.1
Lembeekbos
35.2
Hallerbos
35.3
Krabbos
35.4
Provinciaal Domein Huizingen
35.5
Begijnenbos
35.6
Gasthuisbos
35.7
Dwersbos
35.8
Kleetbos
35.9
Holleken
35.10 Revelingen-Goede Lucht
35.11 Elzenbos
35.22 Maasdalbos
35.23 Kluisbos



Deel oost
35.12 Zoniënbos
35.13 Koedal
35.14 Ijsebos
35.15 Hagaardbos
35.16 Kapucijnenbos – Marnixbos
35.17 Koningsberg
35.18 Kaalheide
35.19 Stokkembos
35.20 Bisdom
35.21 Veeweide

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal delen van de Zennevallei en de bovenlopen ervan ten zuiden van
Brussel vormen nog relatief gave aaneengesloten valleilandschappen met
belangrijke ecologische waarden. Ze zijn structuurbepalend voor de natuurlijke
structuur op bovenlokaal niveau. In deze delen van de vallei staat het behoud en de
ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest
waardevolle onderdelen worden als samenhangende natuurcomplexen opgenomen
in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen, moeras…) met
overgangen naar drogere valleiflanken. Behoud en versterking van het
graslandgebruik in de vallei is daarbij een belangrijke doelstelling. De omzetting van
akker naar grasland wordt gestimuleerd.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen binnen deze
natuurgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
36.1
Maasdalbeek - Mollebeek
36.2
Steenputbeek - Kapittelbeek Kesterbeekbos
36.3
Zevenborrebeek-Rilroheidebeek
36.4
Molenbeekvallei (Beersel-Alsemberg)
36.5
Kesterbeekvallei - Paddenborre
36.6
Kwadebeekvallei te Sint-Genesius-Rode
36.7
Molenbeek (Sint-Genesius-Rode)
36.11 Zennebeemden Drogenbos
36.12 Verrewinkelbeek - Linkebeek Wijnborrebeek
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IJsevallei tussen Overijse en Huldenberg
36.10 Nellebeek
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Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop, vallei
en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
37.1
Zenne stroomopwaarts E19 + gebied
Lakebeek – Oude Gracht
37.2
Vallei van de Kleine Beek – gebied
Kluisbos



Deel oost
-

Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

In een aantal gebieden is er binnen het grondgebonden landbouwlandschap een
sterke aaneenschakeling van landschapecologische en cultuurhistorisch
waardevolle elementen en structuren. Het gaat om complexen van kleine
landschapselementen zoals waardevolle graslanden, dreven, bomenrijen, hagen,
holle wegen en kleinere natuur- en bosgebieden die o.m. een belangrijke
ecologische en landschappelijke verbindingsfunctie tussen bos- en natuurgebieden
vervullen.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de ecologische
opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer van deze
kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk afgestemd op de
aanwezige waarden.

-

Delen van deze agrarische gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Lokaal is een beperkte uitbreiding van natuur of bos
mogelijk, bv. in functie van het bufferen van natuurwaarden, het inrichten of
realiseren van overgangs- of verbindingszones.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
38.1
Hoek Sint-Genesius-Rode

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Zenne-Dijle-Pajottenland

Deel oost
38.2
Eizer-Kaalheide-Koningsberg
38.3
Gebied Smeiberg
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Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk
bepalende openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde
zones langs steenwegen of andere infrastructuurbundels moet maximaal behouden
blijven.

-

De aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het behoud
van deze openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
39.3
Openruimteverbinding Lotbeek



Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding (40.5, 40.6, 40.9)
en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Deze verbindende functie
wordt ook gerealiseerd door enkele droge lineaire elementen (40.1, 40.2, 40.3, 40.4,
40.7, 40.8) en door een netwerk van holle wegen, kleine bosjes, houtkanten,
wegbermen en hagen. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en
beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

natte ecologische verbinding

droge ecologische verbinding

Deel west
40.1
Ecologische verbinding LembeekbosMalheide
40.2
Ecologische verbinding MaasdalHallerbos
40.3
Ecologische verbinding KapittelbosRilroheide
40.4
Ecologische verbinding Zoniënwoud –
Gasthuisbos
40.7
Ecologische verbinding Hallerbos –
Zoniënwoud
40.8
Ecologische verbinding Zennevallei –
Zuunbeekvallei
40.9
Ecologische verbinding Zennevallei
tussen Drogenbos en Brussel



Deel oost
39.1
Openruimteverbinding ZoniënbosKoedal-Hof te Smeiberg
39.2
Openruimteverbinding tussen het
Marnixbos en Koningsberg (IJsevallei)

Deel oost
40.5
Ecologische verbinding IJse door
Hoeilaart
40.6
Ecologische verbinding IJse door
Overijse

Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden of randstedelijke
groengebieden
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van
deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen deze zones zijn de
functies recreatie en natuur nevengeschikt.

-

Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische processen
en kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of biotoopcreatie mee
in overweging genomen worden bij het beheer en de inrichting van deze terreinen.
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-

De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze gebieden
die reeds een natuurbestemming hebben.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
41.1
Golfterrein Sint-Genesius-Rode
41.2
Provinciaal domein Huizingen



Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal kastelen en hun bijhorende parken (o.m. kasteel Beaulieu,
Dwersboskasteel, kasteel Brien) en relicten van historische boscomplexen (o.m.
Hallerbos, Gasthuisbos, Begijnenbos…) zijn belangrijke te vrijwaren elementen
van het onroerend erfgoed ten zuiden en ten zuidoosten van Brussel. Het behoud
van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van deze gebieden is een uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze
gebieden.

-

Markante reliëfovergangen (zuidelijke rug langs Lembeekbos en Hallerbos,
noordelijke rug langs Begijnenbos en Gasthuisbos) zijn belangrijke te vrijwaren
structuurbepalende componenten in het landschap.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten
hun identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige
toeristische elementen kan versterkt worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

in overdruk

Deel west
42.1
Lembeekbos
42.2
Hallerbos
42.3
Zevenborre
42.4
Goede Lucht, Ter Kluizen en Waterloos
Veld
42.5
Meigemheide, Gasthuisbos en
Begijnenbos



Deel oost
42.6
Zoniënwoud tussen Hoeilaart en SintGenesius-Rode
42.7
Noordoostelijk deel Zoniënwoud,
Kapucijnenbos, Bos van Marnix en
Arboretum van Tervuren
42.8
Overijse

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend in specifieke afbakeningsprocessen.
Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een stedelijkgebiedbeleid
gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is een gewestelijke
planningstaak. De aanduiding hier is louter indicatief en gebaseerd op de
(hypothese van) afbakeningslijn vanuit het betreffende planningsproces.

-

De kleinstedelijke gebieden worden door de provincie afgebakend. De aanduiding
hier is louter symbolisch.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Deel west
13.4
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
43.1
Kleinstedelijk gebied Halle

4.6

Deel oost
-

Deel oost
-

Deelruimte 6. Zuidelijk Pajottenland

Situering
De deelruimte “Zuidelijk Pajottenland” wordt begrensd door de provinciegrens en de gewestgrens in het westen en het
zuiden, door de Zennevallei en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het oosten en in het noorden door de
dorpenband Gooik – Lennik - Sint-Gertrudis-Pede - Vlezenbeek.
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Visie
In het Zuidelijk Pajottenland is de landbouw ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau. Dit open karakter moet worden
behouden en versterkt door verdere versnippering tegen te gaan. Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe nietagrarische functies die het functioneren van de landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het
agrarisch gebied. Voor de natuurlijke structuur zijn de beekvalleien en de oude boskernen ruimtelijk structurerend.
Vooral de Mark en de Zuunbeek hebben een regionaal belang. Meestal heeft de natuur in de beekvalleien een
verwevingsfunctie samen met landbouw. De historische boscomplexen - al dan niet gekoppeld aan een
kasteeldomein – dienen ruimtelijk en structureel versterkt, gebufferd en verbonden te worden. De ecologische
waarden in het agrarisch gebied moeten behouden en opgewaardeerd worden. Specifieke aandacht moet gaan naar
typische akkersoorten als akkervogels, kleine landschapselementen… De huidige landschappelijke en
cultuurhistorische waarden alsook de structurerende reliëfelementen worden gevrijwaard. Verspreid voorkomende
kasteelparken en vierkantshoeves worden versterkt als landschappelijke entiteiten. Recreatie is een belangrijke
nevenfuntie die binnen het ecologische en landschappelijke kader verder kan worden ontwikkeld.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk Pajottenland wordt weergeven door middel van twee
structuurschetsen.
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 6: ZUIDELIJK PAJOTTENLAND: GEBIED OOST + GEBIED WEST

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Zuidelijk Pajottenland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De akkerbouwgebieden van het Pajottenland vormen grote aaneengesloten
samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de
ruimtelijke drager is van het open cultuurlandschap. Deze o.m. door
ruilverkavelingen (Elingen, Pepingen…) goed gestructureerde agrarische gebieden
worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om het bestaande open
en onbebouwd karakter van deze gebieden te vrijwaren voor de grondgebonden
landbouw kunnen delen van deze gebieden gedifferentieerd worden als bouwvrij
agrarisch gebied.

-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het
ruimtelijk beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, typische
akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en
soortenrijke graslanden...

-

Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors,
veldleeuwerik). In het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen,
bovenop de landschapsecologische basiskwaliteit, bijkomende specifieke
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is
ook om die reden noodzakelijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen kan versterkt worden.
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-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
44.1
Landbouwgebied van Schepdaal en
Sint-Gertrudis-Pede
44.2
Landbouwgebied van Elingen
44.3
Landbouwgebied van Sint-LaureinsBerchem en Vlezenbeek
44.4
Landbouwgebied tussen de N 285 en
Halle en Sint-Pieters-Leeuw, ten zuiden
van de Zuun
44.5
Landbouwgebied Dikke Linde



Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleien van de Mark en de Zuunbeek vormen relatief gave aaneengesloten
valleilandschappen met belangrijke ecologische waarden. Ze zijn structuurbepalend
voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote delen van deze rivieren beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest waardevolle onderdelen worden
als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
tot vochtige ecotopen (o.a. soortenrijke graslanden, diverse bostypes bv.
broekbossen, moeras…) met overgangen naar drogere valleiflanken. Behoud en
versterking van het graslandgebruik in de vallei is daarbij een belangrijke
doelstelling. De omzetting van akker naar grasland wordt gestimuleerd.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen binnen deze
natuurgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
45.1
Laarbeek
45.2
Zuunbeek stroomafwaarts Sint-PietersLeeuw
45.3
Zuunbeek en delen van de bovenlopen
Vossebeek-Bosbeek, Karenbergbeek,
Ganzeveldbeek, Kasteelbeek,
Wedembosbeek, Diepenbroekbeek,
Molenbeek en Baasbergbeek
45.4
Brongebied Keurebeek (Lennik)



Gebied west
44.6
Landbouwgebied van Bever, SintPieters-Kapelle en Tollembeek ten
zuiden van de Mark
44.7
Landbouwgebied van Galmaarden en
Vollezele ten noorden van de Mark
44.8
Landbouwgebied tussen Herne en Gooik
tussen de N 255 en de N 285
44.9
Landbouwgebied van Onze-LieveVrouw-Lombeek
44.10 Landbouwgebied van Eizeringen

Gebied west
45.5
Markvallei en gebied van de Schiebeek
stroomopwaarts Galmaarden
45.6
Markvallei stroomafwaarts Galmaarden
45.7
Brongebied Bruggeplasbeek (Daal)
45.8
Tenbroekbeek

Beekvalleien versterken als natuurontwikkelingsgebieden
-

Smalle, asymetrische beekvalleien vormen groene linten doorheen de grote
aaneengesloten landbouwgebieden van het Pajottenland. Deze groene linten
bestaan uit een aaneenschakeling van kleine natuur- en bosgebieden,
kasteelparken en kleine landschapselementen die met elkaar verbonden worden via
de beken. Deze beeksystemen zijn bepalend voor de natuurlijke structuur in deze
deelruimte. Het behoud van de natuur- en waterbergingsfunctie van deze valleien
staat voorop.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
natuurwaarde van deze beken. Om die reden wordt vooropgesteld om ze op te
nemen als smalle stroken natuurgebied, aansluitend bij de opties voor deze beken
zoals uitgewerkt in recente ruilverkavelingsprojecten (bv. Elingen).

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
46.1
Molenbeek te Sint-Gertrudis-Pede
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46.2
46.3
46.4

46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
46.10



Zobbroekbeek – Vlezenbeek Vogelzangbeek
Gaspeldoornbeek
Bovenloop Zuunbeek rond kern
Bogaarden: o.a. Roskambeek,
Hundelingebeek, Rasbeek en Mouliebos
Groebengracht - Rollebeek(Halle)
Klapscheutbeek
Broekbeek
Bovenlopen Molenbeek in het
landbouwgebied van Elingen
Bovenlopen karenbergbeek: o.a.
Bosbeek en Putbeek
Lotbeek (Lot)

46.12
46.13
46.14
46.15
46.16
46.17
46.18
46.19
46.20
46.21

Plasbeek (Bever) vanaf Manhovebos
Mark en Honscallebeek
Waterschapsbeek
Beverbeek - Verbinding met gebied
Kongoberg (Galmaarden)
Arebeek- Rifrafbeek
Waterblokbeek – Kaubeek –
Bontemeersbeek – Bontebeek
waterloop tussen Hondsberg en
Ketelbergbeek (Herfelingen)
Grote Molenbeek – Molenbeek (Gooik)
Ketelbergbeek
Bellebeek-Hunselbeek, Moeliebeek en
Sleeborrebeek

Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - al dan niet gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes zijn bepalend voor de natuurlijke structuur
en moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context en
de omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

De ecologisch meest waardevolle bos- en parkgebieden zijn reeds opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking. Voor deze
complexen wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke hydrologie, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer natuurlijke bosstructuur met
graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, heide, soortenrijke
graslanden, moeras, …) en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De overige bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 35 ha
vooropgesteld.

-

De bossen op de getuigenheuvels vormen belangrijke aandachtsgebieden voor
versterking van de bosstructuur via behoud en versterking van stapsteenbossen,
hagen en houtkanten.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

boscomplexen met
hoofdfunctie natuur

bossen met een verweving
van functies

Gebied oost
47.1
IJsbos
47.2
Parkcomplex Gaasbeek-Groenenberg
47.3
Bos ter Rijst
47.12 Sint-Anna-kasteel (Itterbeek)
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47.4
Akrenbos
47.5
Manhovebos
47.6
Raspaillebos, Geitenbos en Bosberg Kluysbos
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Steenhoutbos-Hellebos –Steenhoutbeek
47.8
Lombergveld
47.9
Konijnenbos
47.10 Broekelenbos
47.11 Berchembos
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Behoud en versterking van natuurwaarden op getuigenheuvels
-

Een aantal getuigenheuvels in het Pajottenland hebben uitgesproken en specifieke
natuurwaarden (loofbos, heide en heischrale graslanden en overgangen naar de
aangrenzende valleien) en zijn bepalend voor de natuurlijke structuur op Vlaams
niveau. De ecologisch meest waardevolle delen zijn reeds opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de bestaande afwisseling van
landbouw en kleine bos-, natuur- en landschapselementen op de (steile) flanken van
deze getuigenheuvels. Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve verbetering van de
natuurwaarde (vergroten bio- en structuurdiversiteit door inrichting en beheer) en in
een aantal gevallen naar uitbreiding van de natuurgebieden om te komen tot meer
robuuste natuureenheden die beter beschermd zijn tegen externe invloeden. Bij de
uitbouw en versterking van natuurwaarden wordt rekening gehouden met de
aanwezige natuurpotenties, het landbouwkundige belang en de landschappelijke
context.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
-



Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieve terreinen, parkgebieden of randstedelijke
groengebieden
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen van
deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van natuurwaarden
gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen deze zones zijn de
functies recreatie en natuur nevengeschikt.

-

Afhankelijk van de specifieke omgevingskenmerken kunnen ecologische
processen en kenmerken zoals infiltratie-kwel, fauna-migratie, verlanding of
biotoopcreatie mee in overweging genomen worden bij het beheer en de inrichting
van deze terreinen.

-

De hoofdfunctie natuur wordt niet in vraag gesteld voor de delen van deze
gebieden die reeds een natuurbestemming hebben.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
49.1
Golfterrein in Itterbeek



Gebied west
48.1
Kongoberg
48.2
Kesterheide

Gebied west
-

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Deze verbindende functie wordt ook
gerealiseerd door enkele droge lineaire elementen en door een netwerk van kleine
bosjes, houtkanten, hagen, wegbermen, enz. Vaak zijn deze verbindende
elementen tevens belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

droge ecologische verbinding

natte ecologische verbinding

Gebied oost
50.1
Ecologische verbinding tussen
Bellebeek en Keurebeek
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50.2
50.3

50.4
50.5



Ecologische verbinding tussen
Keurebeek en Zuunbeek en bovenlopen
Ecologische verbinding tussen
Keurebeek en Molenbeek (SintGertrudis-Pede)
Ecologische verbinding tussen
Bellingenbeek en Klokborrebeek
Ecologische verbinding via de
Ganzeveldbeek

Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk
bepalende openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde
zones langs steenwegen of andere infrastructuurbundels moet maximaal behouden
blijven.

-

De aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het behoud
van deze openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
-



Vrijwaren van waardevolle reliëfelementen
-

Een aantal structuurbepalende reliëfcomponenten moeten landschappelijk
gevrijwaard blijven. Dit geldt zowel voor de geomorfologische verschijning, als voor
de aanwezige hellingbossen, brongebieden…

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van het onbebouwd karakter, het
vrijwaren van zichtassen en de ontwikkeling van de potenties voor
natuurontwikkeling op deze ecologische zeer waardevolle overgangen van natte
valleigronden naar hoge plateaugronden. Via stimulerende maatregelen wordt het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapspelelementen
gerealiseerd en kan de erosieproblematiek in een aantal landbouwgebieden
aangepakt worden.

-

Gebieden met een waardevolle ecologische infrastructuur kunnen worden
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied of natuurgebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
-



Gebied west
51.1
Openruimteverbinding tussen Markvallei
en hoger gelegen gebieden richting
Karkoolbos
51.2
Openruimteverbinding Bruggeplasbeek
(De Daal) - Kesterheide – Lombergbos

Gebied west
52.1
Hellingen ten noorden van Prindaalbeek

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden

-

Een aantal kastelen en hun bijhorende parken (o.m. Kasteel van Gaasbeek, Kasteel
Ter Rijst, Kasteel van Budingen, Kasteel Steenhault…) en relicten van historische
boscomplexen (o.m. Akrenbos, Karkoolbos, Steenhoutbos…) zijn belangrijke te
vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed in het Pajottenland. Het golvend
landschap rond Bogaarden-Bellingen en Elingen-Oudenaken met diep ingesneden
beekdalen en bosjes en de kleine dorpskernen met talrijke oude gebouwen behoort
tot de landschappelijk meest waardevolle van de regio.

-

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en
cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een uitgangspunt voor het ruimtelijk
beleid in deze gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen (Bogaarden, Bellingen, Gaasbeek,
Sint-Laureins-Berchem, Elingen, Oudenaken, …) de architecturale eigenheid van

in overdruk
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het aanwezige bouwkundig erfgoed en het omgevende landbouwlandschap moeten
hun identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige
toeristische elementen kan versterkt worden.
-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
53.1
Sint-Anna-Pede
53.2
Omgeving Gaasbeek, St.-LaureinsBerchem, Oudenaken en Elingen en
Groenenberg
53.3
Omgeving Bogaarden en Bellingen
53.4
Omgeving ter Rijst



Gebied west
53.5
Omgeving Akrenbos
53.6
Omgeving Markvallei
53.7
Omgeving Moerbekebos, Raspaillebos
en Karkoolbos
53.8
Omgeving Kongoberg
53.9
Omgeving Steenhault
53.10 Omgeving Neigembos en Onze-LieveVrouw-Lombeek

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend in specifieke afbakeningsprocessen.
Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een stedelijkgebiedbeleid
gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is een gewestelijke
planningstaak. De aanduiding hier is louter indicatief en gebaseerd op de
(hypothese van) afbakeningslijn vanuit het betreffende planningsproces.

-

De kleinstedelijke gebieden worden door de provincie afgebakend. De aanduiding
hier is louter symbolisch.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied oost
13.4
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
43.1
Kleinstedelijk gebied Halle

4.7

Gebied west
-

Deelruimte 7: Noordelijk Pajottenland

Situering
De deelruimte “Noordelijk Pajottenland” wordt begrensd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest in het oosten, de
dorpenband Gooik – Lennik - Sint-Gertrudis-Pede – Vlezenbeek en de N8 in het zuiden, in het westen de grens van
de buitengebiedregio en in het noorden de E40.
Visie
Deze deelruimte staat onder sterke verstedelijkingsdruk. Naast de verspreid liggende dorpskernen, bebouwing en
infrastructuren is in deze deelruimte de resterende openruimte structuurbepalend. De landbouwstructuur bestaat uit
minder samenhangende landbouwgebieden en open landbouwkamers in de stedelijke rand. De natuurlijke structuur
wordt bepaald door de valleien van de Neerpedebeek en de Bellebeek. De heuvelrug evenwijdig met de N8 is een te
versterken landschappelijk structurerend element.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Pajottenland wordt weergeven door middel van een
structuurschets.
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 7: NOORDELIJK PAJOTTENLAND

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte ‘Noordelijk Pajottenland’ is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.
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Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw in afwisseling met natuur- en woonfuncties
-

De landbouwgebieden van het noordelijk Pajottenland zijn ruimtelijk-functioneel
minder samenhangend dan de landbouwgebieden van zuidelijk Pajottenland. De
landbouwstructuur is o.m. sterk versnipperd door residentiële bebouwing, vooral ten
westen van Brussel (Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Ternat).

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel structuurbepalend voor
grote delen van de open ruimte in dit gebied. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt het
behoud van het onbebouwd karakter van de nog onbebouwde
openruimtefragmenten vooropgesteld i.f.v. het behoud van de aanwezige landbouw.

-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit voor
de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt
ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk
van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes,
microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
54.1
54.2
54.3
54.4



Landbouwgebied van Sint-Katarina-Lombeek, Strijtem en Borchtlombeek
Landbouwgebied van Pamel
Landbouwgebied tussen Wambeek en Sint-Martens-Bodegem
Landbouwgebied van Sint-Martens-Bodegem

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Delen van de valleien van de Bellebeek, de Molenbeek-Neerpedebeek en de
Keurebeek vormen relatief gave aaneengesloten valleilandschappen met
belangrijke ecologische waarden. Ze zijn structuurbepalend voor de natuurlijke
structuur op bovenlokaal niveau. In grote delen van deze rivier- en beekvalleien
staat het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop.
De ecologisch meest waardevolle onderdelen worden als samenhangende
natuurcomplexen opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen, moeras…) met
overgangen naar drogere valleiflanken. Behoud en versterking van het
graslandgebruik in de vallei is daarbij een belangrijke doelstelling. De omzetting van
akker naar grasland wordt gestimuleerd. Binnen deze gebieden wordt een
(planologische) bosuitbreiding van ca. 10 ha vooropgesteld.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen binnen deze
natuurgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
55.1
55.2
55.3
55.4

Bellebeek met bovenlopen Moeliebeek en Elbeek
Wolfputbeek (Walputbeek)
Gebied Steenvoordbeek – Wolfsputten
Bellebeek en monding Overnellebeek en Keurebeek
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Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ecologische opwaardering
van populierenbossen is wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop, vallei
en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5



Behoud van bos- en parkgebieden

bossen met een verweving
van functies

-

De bos- en parkgebieden in deze deelruimte die geen deel uit maken van het
Vlaams Ecologisch Netwerk worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Voor de ontwikkelingsperspectieven voor het Liedekerkebos wordt verwezen naar
het planningsproces in de regio Schelde-Dender.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgend gebied:
57.1



Bellebeek tussen Gucht en Doornveld
Keurebeek stroomopwaarts Wambeek, met Ketelberg en Sambre
Zibbeek – Peverstraatbeek
Smissenbos waterloop
Steenvoordbeek tussen Wolfsputten en Ternat

Begijnenborrebos

Behoud en versterking van waardevolle meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk
weefsel
-

De landbouw-, natuur- en parkgebieden tussen Groot-Bijgaarden, Dilbeek en het
Brussel hoofdstedelijk gewest vormen waardevolle te behouden randstedelijke
openruimtegebieden. Dergelijke gebieden met een open en multifunctioneel
karakter hebben een bijzonder maatschappelijk belang voor de stedelijke
leefbaarheid.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn structuurbepalend voor delen van
deze door infrastructuren of bebouwing begrensde openruimtekamers. Het
onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden wordt maximaal behouden.
Om de erosie- en slibproblematiek in een van deze gebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig.

-

Als onderdeel van de nadere uitwerking van het Vlaams stedelijk gebied rond
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Brussel kan de ontwikkeling van deze openruimtegebieden als randstedelijke
groengebieden verder onderzocht worden. In samenhang met de aanwezige
landbouwactiviteiten en uitgaande van het fysisch systeem en de
landschapswaarden kan er plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor
natuurontwikkeling en/of kleinschalige bosuitbreiding en projecten i.f.v. de socioeducatieve en/of recreatieve functie.
-

Het deelconcept is van toepassing op volgend gebied:
58.1



Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Vaak zijn deze verbindende elementen
tevens belangrijke en beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

natte ecologische verbinding

59.1
59.2



Ecologische verbinding Hunselbeek-Bellebeek
Ecologische verbinding Keurebeek

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal kastelen en parken (o.m. Kasteel van Bodegem, Sint-Wivina-Abdij, SintAlenapark…) zijn belangrijke te vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed. Het
behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van deze gebieden is een uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze
gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen (Sint-Martens-Bodegem), de
architecturale eigenheid van het aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende
landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de
dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan versterkt worden.

in overdruk

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
60.1
60.2

4.8

Breedveld – Hof te Elegem – Kattebroek Noord – Hamme - Oude Eikelenberg (Dilbeek)

Sint-Martens-Bodegem
Sint-Wivina-abdij en Wolfsputten

Deelruimte 8. Land van Asse en Ternat

Situering
De deelruimte “Land van Asse en Ternat” wordt begrensd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest in het oosten, de
E40 en Ternat in het zuiden, in het westen de grens van de buitengebiedregio en in het noorden de N9 Brussel-Asse.
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Visie
Voor de natuurlijke structuur zijn vooral de valleien van de Bellebeek en de Steenvoordbeek structuurbepalend. De
waardevolle beeksystemen worden behouden en opgewaardeerd en vormen als groen-blauwe linten een verbindend
element doorheen de deelregio. In de beekvalleien vormen natuur en landbouw meestal nevenfuncties. Onderlinge
natuurverbindingen en unieke hydrologische relaties worden behouden, hersteld en ontwikkeld. In de verstedelijkte
gebieden speelt de landbouw een cruciale rol in het bewaren en versterken van de resterende openruimtegebieden.
Verspreid voorkomende kasteelparken worden versterkt als landschappelijke entiteiten.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Land van Asse en Ternat wordt weergegeven door middel van
een structuurschets.
KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 8: LAND VAN ASSE EN TERNAT.

Ruimtelijke visie
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte ‘Land van Asse en Ternat’ is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties
-

De landbouwgebieden van Asse en Ternat zijn ruimtelijk-functioneel minder
samenhangend dan de landbouwgebieden van het Pajottenland. De
landbouwstructuur is o.m. sterk versnipperd door residentiële bebouwing, vooral ten
westen van Brussel (Asse, Zellik, Groot-Bijgaarden).

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel structuurbepalend voor
grote delen van de open ruimte in dit gebied. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt het
behoud van het onbebouwd karakter van de nog onbebouwde
openruimtefragmenten vooropgesteld i.f.v. het behoud van de aanwezige landbouw.

-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit voor
de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt
ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk
van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes,
microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
61.1
61.2
61.3
61.4
61.5

Landbouwgebied Asse-ter-Heide - Essene
Landbouwgebied Asbeel – Terlinden – Ten Berg (Asse)
Landbouwgebied Overnelle – Louwijn
Landbouwgebied Bekkerzeel
Landbouwgebied van Sint-Ulriks-Kapelle
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Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ecologische opwaardering
van populierenbossen is wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop, vallei
en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
62.1
62.2



Overnellebeek – Grote Wijtsbeek – Broekbeek – Kleine Wetsbeek
Nieuwe Molenbeek – Waalborre-Ijsenbeek – Molenbeek

Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - al dan niet gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes zijn bepalend voor de natuurlijke structuur
en moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context en
de omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

De bos- en parkgebieden in deze deelruimte die geen deel uit maken van het
Vlaams Ecologisch Netwerk worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden.

bossen met een verweving
van functies

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
63.7

Park en omgeving Kasteel De Morette en bosstructuur Moretteberg-Kruisborre
Park en omgeving Kasteel Nieuwermolen en bosstructuur Nieuwermolenbeek
Vrijthoutbos
Park Kasteel Hoogpoort
Park en omgeving Kasteel Putberg
Vallenbos
Bossen Reinaartwijk - Rodenberg
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Behoud en versterking van waardevolle meer ingesloten open ruimten in of aansluitend bij het stedelijk
weefsel
-

De landbouw-, natuur- en parkgebieden tussen Zellik en Groot-Bijgaarden vormen
waardevolle te behouden randstedelijke openruimtegebieden. Dergelijke gebieden
met een open en multifunctioneel karakter hebben een bijzonder maatschappelijk
belang voor de stedelijke leefbaarheid.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn structuurbepalend voor delen van
deze door infrastructuren of bebouwing begrensde openruimtekamers. Het
onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden wordt maximaal behouden.
Om de erosie- en slibproblematiek in een van deze gebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig.

-

Als onderdeel van de nadere uitwerking van het Vlaams stedelijk gebied rond
Brussel kan de ontwikkeling van deze openruimtegebieden als randstedelijke
groengebieden verder onderzocht worden. In samenhang met de aanwezige
landbouwactiviteiten en uitgaande van het fysisch systeem en de
landschapswaarden kan er plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor
natuurontwikkeling en/of kleinschalige bosuitbreiding en projecten i.f.v. de socioeducatieve en/of recreatieve functie.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
64.1
64.2



Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal kastelen en parken (o.m. Kasteel de Morette, Kasteel Nieuwermolen,
Putberg, Kasteel van Groot-Bijgaarden…) zijn belangrijke te vrijwaren elementen
van het onroerend erfgoed. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een
uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

in overdruk

65.1
65.2
65.3



Maalbeekvallei Zellik
E40 Zuid (Groot-Bijgaarden)

Putberg
Vrijhoutbos en Moretteberg
Kasteel van Groot-Bijgaarden

Vrijwaren van waardevolle open ruimteverbindingen
-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk
bepalende openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde
zones langs steenwegen of andere infrastructuurbundels moet maximaal
behouden blijven.

-

De aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het
behoud van deze openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen
gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgend gebied:
66.1

Openruimteverbinding over N9 tussen Walfergem en industriegebied Zellik
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend in specifieke afbakeningsprocessen.
Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een stedelijkgebiedbeleid
gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is een gewestelijke
planningstaak. De aanduiding hier is louter indicatief en gebaseerd op de
(hypothese van) afbakeningslijn vanuit het betreffende planningsproces.

-

De kleinstedelijke gebieden worden door de provincie afgebakend. De aanduiding
hier is louter symbolisch.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
13.4
67.1

4.9

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
Kleinstedelijk gebied Asse

Deelruimte 9. Noordwest Vlaams-Brabant

Situering
De deelruimte “Noordwest Vlaams-Brabant” wordt begrensd door de provinciegrens in het westen en in het noorden,
de vallei van de Zenne in het oosten en de N9 en de verstedelijkte band rond Brussel in het zuiden.
Visie
De landbouw is structuurbepalend in Noordwest Vlaams-Brabant. Voor de natuurlijke structuur zijn vooral de valleien
van de Molenbeken structuurbepalend. De waardevolle beeksystemen van de Molenbeek Vliet en Molenbeek Zijp
worden behouden en opgewaardeerd en vormen als groen-blauwe linten een verbindend element doorheen
Noordwest Vlaams-Brabant. In de beekvalleien vormen natuur en landbouw meestal nevenfuncties. Onderlinge
natuurverbindingen en unieke hydrologische relaties worden behouden, hersteld en ontwikkeld. Enkele
stapsteenbossen, verspreid over het agrarisch gebied worden verder ontwikkeld. Verspreid voorkomende
kasteelparken worden versterkt als landschappelijke entiteiten.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordwest Vlaams-Brabant wordt weergegeven door middel van
een structuurschets.
KAART 9 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 9: NOORDWEST VLAAMS-BRABANT: GEBIED WEST + GEBIED OOST.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordwest Vlaams-Brabant is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Ruimtelijk functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte
-

De akkerbouwgebieden van Noordwest Vlaams-Brabant vormen grote
aaneengesloten samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden
landbouw de ruimtelijke drager is van het open cultuurlandschap. Deze o.m. door
ruilverkavelingen (Merchtem, Malderen…) goed gestructureerde agrarische
gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Om het
bestaande open en onbebouwd karakter van deze gebieden te vrijwaren voor de
grondgebonden landbouw kunnen delen van deze gebieden gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het
ruimtelijk beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, typische
akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en
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soortenrijke graslanden...
-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
68.1
Landbouwgebied tussen Londerzeel en
Merchtem
68.2
Landbouwgebied tussen Londerzeel en
Wolvertem



Grondgebonden landbouw als drager van openruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties
-

De landbouwgebieden ten noorden van Londerzeel en ten zuiden van Opwijk,
Merchtem en Wemmel zijn ruimtelijk-functioneel minder samenhangend dan in de
rest van Noordwest Vlaams-Brabant. Het landbouwgebied tussen Mazenzele,
Wolvertem en Wemmel (69.1) werd door de ruilverkaveling Bollebeek
geoptimaliseerd.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel structuurbepalend voor
grote delen van de open ruimte in dit gebied. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt het
behoud van het onbebouwd karakter van de nog onbebouwde open ruimte
vooropgesteld i.f.v. het behoud van de aanwezige landbouw.

-

Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken
zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen
nodig.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische basiskwaliteit voor
de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt
ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk
van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes,
microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden...

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
69.1
Landbouwgebied Mollem-BrussegemKobbegem-Hamme
69.2
Landbouwgebied rond Londerzeel-SintJozef
69.3
Landbouwgebied Oppem-Amelgem
69.4
Landbouwgebied Opwijk-Nijverzeel
69.5
Landbouwgebied Mazenzele-Droeshout
69.6
Landbouwgebied Kruiskouter en
Smiskensveld (Relegem)
69.7
Landbouwgebied rond Hof te Bever
69.12 Landbouwgebied Hollandveld



Gebied oost
68.3
Landbouwgebied tussen A12 en het
Zeekanaal: Westrode, Nieuwenrode,
Humbeek, Beigem, Sint-Brixius-Rode
68.4
Landbouwgebied tussen het Zeekanaal
en de vallei van de Zenne omvattende
Leest, Hombeek, Zemst-Laar en
Eppegem

Gebied oost
69.8
Landbouwgebied Vinneken-Ramsdonk
69.9
Landbouwgebied Priesterlindeveld
69.10 Landbouwgebied Kraaienberg-Paalveld
69.11 Landbouwgebied Potaarde

Behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Delen van de valleien van de Aabeek, Grote Molenbeek, Molenbeek Zijp en
Zielbeek-Bosbeek-Birrebeek vormen relatief gave aaneengesloten
valleilandschappen met belangrijke ecologische waarden. Ze zijn structuurbepalend
voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In grote delen van deze rivieren beekvalleien staat het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest waardevolle onderdelen worden
als samenhangende natuurcomplexen opgenomen in het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN).

-

Binnen deze natuurcomplexen wordt gestreefd naar het behoud en herstel van natte
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tot vochtige ecotopen (o.a. halfnatuurlijke graslanden, broekbossen, moeras…) met
overgangen naar drogere valleiflanken. Behoud en versterking van het
graslandgebruik in de vallei is daarbij een belangrijke doelstelling. De omzetting van
akker naar grasland wordt gestimuleerd.
-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de natuurfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er wordt ruimte voorzien
voor het verbeteren van de structuurkenmerken van de waterlopen (bv.
hermeandering, herwaarderen winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…),
de waterkwaliteit (bv. bufferen tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv.
opheffen barrières…).

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan lokaal
een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen binnen deze
natuurgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
70.1
Wolvertemse beemden – vallei van de
Molenbeek-Zijp t.h.v. Imde



Gebied oost
70.2
Aabeek (Bos van Aa)

Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door een
aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de vallei.

-

De hoofdfunctie van deze gebieden is landbouw, natuur, bos en/of waterberging.
(Delen van) deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied. Via stimulerende maatregelen zal de land- en
bosbouwfunctie afgestemd kunnen worden op de natuurlijke en landschappelijke
waarden van de vallei en de waterbeheerfunctie. Behoud en versterking van het
graslandgebruik is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De ecologische opwaardering
van populierenbossen is wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige functies afgestemd
op de waterbeheerfunctie. Er wordt ruimte voorzien voor het verbeteren van de
structuurkenmerken van de waterlopen (bv. hermeandering, herwaarderen
winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit (bv. bufferen
tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (bv. opheffen barrières…). Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie van de valleigebieden bewaard
blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De natuurlijke gradiënten tussen waterloop, vallei en valleiflank worden zoveel
mogelijk als ruimtelijke entiteit opgenomen. De samenhang tussen waterloop, vallei
en hogere overgangen enerzijds en tussen de deelgebieden anderzijds wordt
versterkt of hersteld. De overgang tussen vallei en valleirand wordt bouwvrij
gehouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
71.1
Vondelbeek
71.2
Puttenbeek stroomopwaarts Mansteen
71.3
Vallei Grote Molenbeek stroomopwaarts
Merchtem
71.4
Vallei Grote Molenbeek tussen
Merchtem en Londerzeel
71.5
Vallei Molenbeek Zijp stroomopwaarts
Wolvertem
71.6
Vallei Molenbeek Zijp tussen Imde en
Londerzeel
71.7
Vallei Molenbeek Zijp te Londerzeel
Sint-Jozef
71.8
Omgeving Moorhoek
71.9
Landbeek
71.10 Maalbeek-Sprietmolenbeek (WemmelMeise)
71.11 Amelgemse Molenbeek

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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71.12 Kesterbeek (Zemst)
71.13 Tangebeek + domein Ter Borgt
71.14 Maalbeek-Sprietmolenbeek (WemmelMeise-Grimbergen)
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Samenhangende bos- en parkcomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - al dan niet gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes zijn bepalend voor de natuurlijke structuur
en moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context en
de omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

De ecologisch meest waardevolle bos- en parkgebieden zijn reeds opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk of komen daarvoor in aanmerking. Voor deze
complexen wordt gestreefd naar het herstel van de natuurlijke hydrologie, de
ontwikkeling van waardevolle gradiënten, een meer natuurlijke bosstructuur met
graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, heide, soortenrijke
graslanden, moeras, …) en een buffering van de kwetsbare vegetaties.

-

De overige bos- en parkgebieden worden in principe opgenomen onder de
natuurverwevingsgebieden. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen meerdere
functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Gebiedsgericht kan
verder bepaald worden hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. De ecologisch
waardevolle zones in deze gebieden worden gebufferd tegen negatieve invloeden.
Het recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de ecologische
kwetsbaarheid van deze zones.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen en/of het realiseren van
bosverbindingen via kleine landschapselementen of kleinere bosjes. Daarbij wordt
rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische context en de
ruimtelijk-functionele samenhang van de aangrenzende landbouwgebieden. Voor
deze deelruimte wordt een (planologische) bosuitbreiding van ca. 155 ha
vooropgesteld.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

boscomplexen met
hoofdfunctie natuur

bossen met een verweving
van functies

Gebied west
72.1
Paardenbos-Kartelobos-Heibos
72.2
Dokkenebos-Trot
72.3
Broevinkbos
72.4
Kasteel Groenhof-Kruisheide-’t Zwaantje
72.5
Leefdaalbos
72.6
Meuzegemse hoek
72.7
Foeksenbos-Wolvendaal



Gebied oost
72.8
Birrebeekvallei – Velaardbos
72.9
Neromhof
72.10 ’s Gravenbos - Driesbos
72.11 Kattemeutersbos
72.12 Kollintenbos
72.13 Dalemansbos
72.14 Lintbos
72.15 Tangebeekbos
72.16 Nekkerbos

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren moeten ecologische
verbindingen tussen de grote eenheden natuur of natuurverwevingsgebieden
gerealiseerd worden. Binnen de natuurverbindingsgebieden komen doorgaans
andere functies als hoofdgebruiker voor en wordt de natuurfunctie bepaald door de
aanwezige kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie (landbouw, bos,
wonen…), het behoud van de kleinere natuurgebieden en op het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. De niet-bebouwde
onderdelen van de natuurverbindingsgebieden worden bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding (73.1, 73.2, 73.3,
73.4 en 73.5) en zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. Deze
verbindende functie wordt ook gerealiseerd door enkele droge lineaire elementen
(73.6, 73.7 en 73.8) en door een netwerk van kleine bosjes, houtkanten, hagen,
wegbermen, enz. Vaak zijn deze verbindende elementen tevens belangrijke en
beeldbepalende landschappelijke dragers.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak. De selecties uit de provinciale ruimtelijke structuurplannen worden in
deze ruimtelijke visie in principe overgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

droge ecologische verbinding

natte ecologische verbinding

Gebied west
73.1
Grote Molenbeek te Merchtem
73.2
Kwetstenbeek stroomopwaarts
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73.3
73.4
73.5
73.6



Merchtem
Lindebeek
Robbeek
Meuzegemsebeek
ecologische verbinding Galgenberg –
Driekoningen – hoeve Hooghof

Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk
bepalende openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde
zones langs steenwegen of andere infrastructuurbundels moet maximaal behouden
blijven.

-

De aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het behoud
van deze openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden
als bouwvrij agrarisch gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
-



73.8

hoekpunten Leefdaalbos, kasteel van
Impde en Velaartbos
Binnengebied tussen de Kesterbeek en
de Aabeek met Kollinten, ’s Gravenbos,
Bos van Aa, Kattemeuterbos en
Wormelaar

Gebied oost
74.1
Openruimteverbinding tussen Imde en
Nerom
74.2
Openruimte tussen Lintbos en
Kattemeutersbos
74.3
Openruimteverbinding tussen Roost en
Grimbergen Kouter
74.4
Open ruimte verbinding tussen
Priesterlindeveld en Paalveld
74.5
Open ruimte verbinding tussen Hertsveld
en Heffenveld

Behoud en versterking van waardevolle meer ingesloten openruimten in of aansluitend bij het stedelijk
weefsel
-

De landbouw-, natuur- en parkgebieden tussen Wemmel, Meise, Grimbergen en
Vilvoorde vormen waardevolle te behouden randstedelijke openruimtegebieden.
Dergelijke gebieden met een open en multifunctioneel karakter hebben een
bijzonder maatschappelijk belang voor de stedelijke leefbaarheid.

-

De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn structuurbepalend voor delen van
deze door infrastructuren of bebouwing begrensde openruimtekamers. Het
onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden wordt maximaal behouden.
Om de erosie- en slibproblematiek in een van deze gebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig.

-

Als onderdeel van de nadere uitwerking van het Vlaams stedelijk gebied rond
Brussel en het Breugelproject kan de ontwikkeling van deze openruimtegebieden
als randstedelijke groengebieden verder onderzocht worden. In samenhang met de
aanwezige landbouwactiviteiten en uitgaande van het fysisch systeem en de
landschapswaarden kan er plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor
natuurontwikkeling en/of kleinschalige bosuitbreiding en projecten i.f.v. de socioeducatieve en/of recreatieve functie.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
75.1
Nationale Plantentuin van Meise
75.2
Parkgebied Laarbeekbos
75.3
Ronkelhof

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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75.4
Spaanse Linde
75.5
verbinding ter Borgt – Ooienbrug
75.6
Domein Drie Fonteinen
75.7
Prinsenbos
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Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal kastelen en parken (o.m. Kasteel van Imde, Kasteel Groenhof, Kasteel
van Houtem, Gravenkasteel, Kasteel van Relegem …) en relicten van historische
boscomplexen (o.m. Gravenbos…) zijn belangrijke te vrijwaren elementen van het
onroerend erfgoed. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze gebieden is een
uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze gebieden.

-

In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven
binnen de historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding,
heroriëntatie of herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op
maat van en met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied.

-

De karakteristieke, historische nederzettingen (Kobbegem, Bollebeek), de
architecturale eigenheid van het aanwezige bouwkundig erfgoed en het omgevende
landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de
dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan versterkt worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

in overdruk

Gebied west
76.1
Kobbegem en Bollebeek
76.2
Kasteel van Impde
76.3
Kasteel Groenhof en Domein Hof te
Melis en omgeving
76.4
Amelgem en Ossel
76.5
Nationale plantentuin van Meise



Gebied oost
76.6
Maalbeek
76.7
Gravenkasteel Humbeek
76.8
Kasteel van Houtem

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend in specifieke afbakeningsprocessen.
Binnen de grenslijn van het stedelijk gebied wordt een stedelijkgebiedbeleid
gevoerd. Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke
gebieden kan naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het afbakenen van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is een gewestelijke
planningstaak. De aanduiding hier is louter indicatief en gebaseerd op de
(hypothese van) afbakeningslijn vanuit het betreffende planningsproces.

-

De kleinstedelijke gebieden worden door de provincie afgebakend. De aanduiding
hier is louter symbolisch.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Gebied west
13.4
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
67.1
Kleinstedelijk gebied Asse
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensus-gebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen
een ‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
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Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Hageland startte begin 2005 en bestond uit:
-

infovergaderingen voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces (februari 2005);

-

overlegvergaderingen met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de
elementen die vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (maart-april 2005);

-

werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform, …) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen
vanuit de rechtstreeks betrokken sectoren (maart-april 2005).

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Hageland werden geformuleerd. Dit op basis van een
bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening)
en een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en
actoren (regiowerkingen). Deze verkenningsnota werd juni 2005 in bespreking gebracht met alle actoren. Op
basis van de reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties
(natuurlijke rijkdommen, toerisme, openbare werken…) op de verkenningsnota werd een programma voor
uitvoering en onderzoek opgesteld. In december 2005 werd dit programma toegelicht en overgemaakt aan alle
betrokken actoren.
Dit programma gaf aan:
-

over welke gebieden in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Het gaat over (delen
van) grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor aan de Vlaamse Regering voorgesteld wordt de
bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse
Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005. Gemeenten, provincies en belangengroepen konden hierover
formeel advies uitbrengen tot 1 april 2006;

-

over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor
deze gebieden werden in de periode december 2005 - maart 2006 een aantal overlegsessies georganiseerd
waarop akte genomen werd van een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van
de geformuleerde visie.

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en op de overlegsessies werd voorliggend
eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
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Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Hageland worden geformuleerd.
De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en
belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen
voor de besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

De buitengebiedregio Hageland is gelegen in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant en het westen van de
provincie Limburg. De grens van de buitengebiedregio Hageland wordt in het westen gevormd door de oostelijke
rand van de Dijlevallei, in het noorden door de beboste Diestiaanheuvels tussen Tremelo en Tessenderlo, in het
noordoosten door het Albertkanaal en de hiermee samenhangende overgang naar het Kempisch Plateau, in het
oosten door de valleien van Gete en Kleine Gete en in het zuiden door de grens met Wallonië.
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: Aarschot, Begijndijk, Bekkevoort,
Beringen, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Halen, Herk-de-Stad, Hoegaarden, Holsbeek,
Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Lummen, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem,
Tessenderlo, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. Beringen, Halen, Herk-de-Stad, Lummen en
Tessenderlo liggen in de provincie Limburg. De rest van de gemeenten ligt in de provincie Vlaams-Brabant.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), van provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Hageland.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
Stedelijke gebieden
Het regionaal stedelijk gebied van Leuven maakt deel uit van het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit.
Aarschot, Diest en Tienen zijn structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden.
Buitengebied
Het Hageland kent een grote diversiteit aan natuurwaarden. De rivier-, en beekvalleien met grote en gevarieerde
beekvalleigemeenschappen van Dijle, Demer, Velpe, Gete en de valleien van hun zijrivieren; het boscomplex
Heverleebos-Meerdaalwoud, de bos- en natuurgebieden van de Diestiaanheuvels en rivierduinen in noordelijk
Hageland en de verspreide loofbossen en kleine natuur- en landschapselementen in centraal en zuidelijk
Hageland vormen de belangrijkste structuurbepalende natuur- en boselementen. De zuidwest-noordoost
georiënteerde getuigenheuvels (Diestiaanheuvels) en rivierduinen in het noordelijk deel van Hageland zijn
markante en structurerende reliëfelementen, die duidelijk zichtbaar in het landschap aanwezig zijn.
Het centrale en zuidelijke deel van het gebied vormen een belangrijk, functioneel samenhangend onderdeel van
de agrarische macrostructuur in Vlaanderen en kennen een matig tot hoog dynamische landbouw. Vooral het
zuidelijke deel van het Hageland is een open, weinig verstedelijkt gebied met voornamelijk geconcentreerde
bebouwing. In het centrale en noordelijke deel is de open ruimte meer versnipperd door verspreide bebouwing en
lintbebouwing.
Gebieden voor economische activiteiten
Leuven vormt samen met Aarschot, Diest en Tienen belangrijke centra van werkgelegenheid. Lummen en
Tessenderlo zijn economische knooppunten binnen het economisch netwerk van het Albertkanaal.
Lijninfrastructuur
De autosnelwegen E313 (A13) Antwerpen-Hasselt-Luik, de E314 (A2) Brussel-Leuven-Aken en de E40 (A3)
Brussel-Leuven-Luik bezitten een verbindende functie op internationaal en Vlaams niveau. De spoorlijn BrusselLuik (HSL) is structurerend op internationaal en Vlaams niveau voor het personenvervoer. Voor het
goederenvervoer zijn dit de lijnen Antwerpen-Aarschot-Leuven-Ottignies en Aarschot-Hasselt-Visé
(Montzenroute). Het Albertkanaal is een hoofdwaterweg van internationaal belang en is drager van een
economisch netwerk.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en van de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
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die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de
buitengebiedregio Hageland. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee
sectorale kaarten.

grote eenheden natuur (in ontwikkeling)
agrarische gebieden

minimum

maximum

10.193 ha

14.743 ha

49.640 ha

54.190 ha

richtcijfer

waarvan maximaal te differentiëren als
agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving

7.072 ha

overige bestemmingen (overig groen, bos,
recreatie) te differentiëren met overdruk
natuurverweving

6.646 ha

De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden
over Vlaanderen door AMINAL afdeling Bos & Groen. Voor de regio wordt een richtcijfer van ca. 800 ha
bosuitbreiding vooropgesteld. Dit richtcijfer is bijgesteld en verfijnd t.o.v. de verkenningsnota. Er is getracht een
indicatieve verdeling van dit richtcijfer over mogelijke bosuitbreidingslocaties te maken in het programma voor
uitvoering. Het gaat over de oppervlakte bestemmingswijzigingen voor bijkomend bos die in de regio Hageland
voorgesteld worden. Verschuivingen binnen de regio blijven mogelijk. Voor een aantal mogelijke
bosuitbreidingsgebieden moet een richtcijfer nader bepaald worden, binnen de marges van het totale cijfer voor
de regio.
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV worden volgende
ruimtelijke beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Hageland geformuleerd.

3.1

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw

Vooral de zuidelijke leemstreek in de buitengebiedregio Hageland kent mede door de hier uitgevoerde
ruilverkavelingen een zeer goede landbouwstructuur in grote homogene, aaneengesloten landbouwgebieden. In
het zandleemgebied worden landbouwgronden meer afgewisseld door beekvalleien, lintbebouwing en kleinere
bosgebieden. In de valleien van de Dijle en Demer, in de zandstreek en rondom Leuven is het landbouwareaal
geringer en versnipperd door lint- en verspreide bebouwing en grotere bos- en natuurgebieden.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te
behouden, kan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen
in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft
voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur
en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter
van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening
gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed (bv. markante vierkantshoeves) vooropstaat, moet ondersteund
worden door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de
landbouwactiviteiten in de richting van natuur- en landschapsbeheer ondersteund worden.
In een aantal gebieden moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te
stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten,
natuurlijke waterberging en behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren (holle
wegen, hoogstamboomgaarden, verspreide bossen, kasteelparken en -tuinen…). Om beschermingsgebieden
voor grond- en oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren wordt een ondersteunend
ruimtelijk beleid gevoerd.

3.2

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen
een netwerk

De interne samenhang en het functioneren van de grote aaneengesloten natuurcomplexen in de rivier- en
beekvalleien van het Hagelandse Demer- en Dijlebekken en op de Diestiaanheuvels, rivierduinen en
heuvelruggen moet versterkt worden. Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige
biodiversiteit te garanderen, moeten voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden,
met elkaar verbonden worden en voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende
elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en
versterkt. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding kan daarbij een rol spelen.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht meer samenhangende natuureenheden af te bakenen zodat beter gebufferde
natuurcomplexen ontstaan en een meer aaneengesloten beheer mogelijk wordt.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur
gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
Historische loofbossen en holle wegen zijn opvallende landschapselementen die de natuurlijke structuur
versterken. Samen met waardevolle geïsoleerde loofbosjes, verspreid voorkomende halfnatuurlijke graslanden,
het netwerk van beken en andere ecologische infrastructuur verbinden ze de grote natuurcomplexen. Deze
verbindingsfunctie moet gegarandeerd blijven.
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Hageland

8/41

Gewenste ruimtelijke structuur

3.3

juni 2006

Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

In het Hageland komen diverse belangrijke clusters van relatief gave cultuurhistorische en landschapsecologische
waardevolle gebieden voor. Deze gebieden zijn in hoofdzaak gekoppeld aan de valleien, Diestiaanheuvels,
kasteeldomeinen, abdijen en oude bosgebieden.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschaps- en
erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid
en identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe
ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en
landschappelijk ingepast worden.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in situ te bewaren. Bij belangrijke
ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en
bewaard blijft.
Rond en in de stedelijke centra en verspreid doorheen de regio, bevinden zich tal van cultuurhistorisch
waardevolle parken. Deze parken zijn belangrijk als publieke groene en open ruimte in de stedelijke gebieden en
vormen noodzakelijke schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven als
volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven. Bij
nieuwe ontwikkelingen in stedelijke gebieden of kernen van het buitengebied moet rekening gehouden worden
met de behoefte aan publieke ruimte in de buurt van woonomgevingen, de landschappelijke en functionele
kenmerken van de omgeving en de relatie van deze parkgebieden met water- en natuurnetwerken.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (holle wegen, taluds, hagen, houtkanten, bomenrijen,
verspreide bosjes, oude spoorwegbermen, …) zijn van belang als habitat (voor elementen van bosflora en
kalkrijke flora, voor autochtone bomen en struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren,...) én
als corridor voor migratie van flora en fauna tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht
versnippering van deze structuren te vermijden en herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief
medegebruik van een aantal van deze structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van
toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk gemaakt worden.
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de
integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te
realiseren. Om de identiteit van het landelijk gebied te versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en
verankerd worden in het typische cultuurlandschap (bv. met hoogstamboomgaarden, dreven, bosfragmenten…).
Inzet van inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties die
enerzijds een meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds de
ruimtelijke, landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.
Vanuit het ruimtelijk beleid zal hierbij aandacht gaan naar het creëren van voldoende ruimte voor een duurzame
fruitteelt door het bundelen van specifieke agrarische bebouwing (opslagloodsen en koelplaatsen) rond
bestaande concentraties van agrarische bebouwing, het voorzien van ruimte voor toeleverende en verwerkende
bedrijven op lokale en regionale bedrijventerreinen aansluitend bij bestaande afzetstructuren zoals veilingen
(Glabbeek en Zoutleeuw).

3.4

Behoud en versterking van bestaande bosstructuur

De bestaande bosstructuur in het Hageland is enerzijds gebonden aan valleien en anderzijds aan drogere
heuvels of plateaus. In het Hageland zijn enkele grotere boscomplexen aanwezig zoals het Heverleebos en
Meerdaalwoud, de bossen van Averbode en het Walenbos.
Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van versnippering en verlies van biodiversiteit
en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn belangrijke beleidsdoelstellingen.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op
een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.

3.5

Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging

De riviervalleien Demer en Dijle, Gete en Velpe en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien zijn belangrijke
landschappelijke en natuurlijke dragers. De ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke
structuur in rivier- en beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden in deze valleien.
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Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
garanderen. Belangrijk daarbij is dat ruimte voorzien wordt voor het behoud en herstel van het waterbergend
vermogen van rivier- en beekvalleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen.
Het landbouwgebruik en recreatief medegebruik in rivier- en beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van dit
watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in van nature overstroombare gebieden en risicogebieden moet
geweerd worden. Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare
delen van de vallei (met lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek
een ecologische meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden
beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuum van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.

3.6

Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte

Het agrarisch gebied in de regio Hageland heeft een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde, vooral gericht op
zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen,…) en kleinschalig plattelandstoerisme (logies, kleinschalige
campings, opwaardering van cultuurhistorisch erfgoed, …) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve netwerken,
cultuurhistorische routes en de bos- en groengebieden. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot
het ontsluiten van erfgoedbakens en kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten
naar toerisme en recreatie.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk
gebied. Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de
kernen en stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
Een gedifferentieerd recreatief gebruik moet in overeenstemming zijn met de ecologische draagkracht van deze
gebieden.
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Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe deelruimten voor de
buitengebiedregio Hageland te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend
ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Hageland wordt
aangegeven door ruimtelijke concepten te formuleren voor volgende acht deelruimten.
1.

Rasterlandschap van
Begijnendijk en Baal

2.

Heuvelbossen

3.

DemervalleiDiestiaanheuvels

4.

Diestiaanheuvels
Leuven

5.

Beekvalleien Leuven

6.

HeverleebosMeerdaalwoud

7.

Valleien en
heuvelruggen van
Velpe-Gete

8.

Leemplateau van Droog
Haspengouw

4.1

Deelruimte 1. Rasterlandschap van Begijnendijk en Baal

Situering
De deelruimte Rasterlandschap omvat het rastervormig verlinte gebied ten noordwesten van Aarschot.
Visie
Het rasterlandschap is een versnipperd open ruimte gebied met nog aanzienlijke waarden voor landbouw, natuur
en bos die moeten behouden worden. In het rasterlandschap heeft landbouw een belangrijke rol in het
openhouden en tegengaan van verdere versnippering door bebouwing en vertuining. De vallei van de Meerloop,
de Balenberg en de bossen van Meetshoven en de Meertsels vertegenwoordigen natuurwaarden van
bovenlokaal belang en dienen behouden of versterkt te worden. Waardevolle beekvalleien, natuurgebieden of
bosverbindingen worden versterkt door verweving tussen natuur en landbouw.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Rasterlandschap wordt weergegeven door middel van een
structuurschets.
KAART 1.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE RASTERLANDSCHAP VAN BEGIJNENDIJK EN BAAL.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Rasterlandschap is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende structuurschets. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.
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Behoud en versterking van kleinschalige landbouw gebieden in een verlint landschap
-

Vrijwaren en versterken van kleinschalige gebieden voor landbouw. De open
ruimte kamers mogen niet verder versnipperd worden.

-

Via kleine landschapselementen kunnen verbindingen gelegd worden tussen de
aanwezige natuurwaarden in en rond het rasterlandschap.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
1.1



Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

Een aantal open ruimte kamers kunnen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de
grondgebonden landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het
behoud, de ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de
aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen. Via stimulerende maatregelen
wordt het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw
zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Deze verwevingsgebieden vormen een samenhangend geheel met de valleien
van de Meerloop, de Demer, de Kalsterloop en de Balenberg.

-

Bijzondere aandacht gaat uit naar het herstel van verbindingen tussen de bossen
van Meetshoven en de Meertsels via hagen en bomenrijen en beperkte uitbreiding
van kleinere bos- en natuurgebieden.

-

De mogelijkheden voor bosuitbreiding van Meetshoven in dit gebied wordt verder
onderzocht (zie gebied 6.1).

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
2.1
2.2



Gebied tussen vallei van de Meerloop en de Demer via de Peuterstraatbeek, de Bieshoverloop en
de Balenberg
Gebied rond Steenbergbossen, Meetshoven en Palingspot

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

Het valleisysteem van de Meerloop is structuurbepalend voor de natuurlijke
structuur op bovenlokaal niveau. Een meer natuurlijke waterhuishouding is
bepalend voor de ordening van deze vallei. De vallei wordt gevrijwaard van
(verdere) bebouwing. In belangrijke delen van deze vallei staat behoud en
ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop.

-

Het gevarieerde valleilandschap van de Meerloop wordt behouden en versterkt.
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het ecologisch opwaarderen van nog
waardevolle relictvegetaties (o.a. bosjes) en het verminderen van de versnippering
door verspreid liggende weekendverblijven en vertuining.

-

Bestaande vergunde recreatieve infrastructuur wordt niet in vraag gesteld en kan
behouden blijven in verweving met de bestaande natuur- en landschapswaarden.
Bijkomende versnippering of aantasting van de natuur- en landschapswaarden
moet vermeden worden. Waar mogelijk wordt getracht negatieve invloeden te
verminderen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
3.1



Gebied tussen Begijnendijk, Tremelo, Baal, Betekom en Aarschot

Vallei van de Meerloop

Behoud en versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
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afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.
-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige natuur- en landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze
gebieden minstens gevrijwaard van verdere bebouwing. Bijzondere aandacht gaat
naar het behoud en/of herstel van een natuurlijke waterhuishouding en naar het
verminderen van de versnippering door verspreid liggende woningen en vertuining
(gebied 4.3).

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd, door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien
voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
4.1
4.2
4.3



Behoud en versterking van natuurwaarden op getuigenheuvels
-

-

De Balenberg met (potenties voor) uitgesproken en specifieke natuurwaarden
(loofbos, heide, heiderelicten en heischrale graslanden en overgangen naar de
aangrenzende beekvalleien) wordt behouden en in functie van natuurontwikkeling
versterkt. Naast een kwalitatieve versterking (vergroten bio- en structuurdiversiteit
door inrichting en beheer) wordt ook gestreefd naar uitbreiding om zo te komen tot
een meer robuust gebied dat beter beschermd is tegen externe invloeden. Bij de
uitbouw en versterking van natuurwaarden wordt rekening gehouden met de
aanwezige natuurpotenties en het landbouwkundige belang.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
5.1



Balenberg

Behoud en versterking van bosstructuren
-

De bestaande bossen worden behouden. Er kan gestreefd worden naar een meer
natuurlijk karakter van de bossen met daarbij omvorming van naaldbossen naar
meer gevarieerde bosbestanden of in functie van ven- en heideherstel.

-

De meerderheid van de bossen worden opgenomen in
natuurverwevingsgebieden. Meetshoven wordt omwille van de (potentieel) hoge
ecologische waarde opgenomen in het Vlaams Ecologisch netwerk. Er kan
gestreefd worden naar herstel van de natuurlijke hydrologie en de ontwikkeling
van waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, heide, vennen, …). Uitbreiding van de bosstructuur rond
Meetshoven is mogelijk, al dan niet in functie van een stadsbos voor Aarschot.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
6.1
6.2
6.3



Molenbeek (Herseltseloop/Kalsterloop)
Rogaardenbeek
Groote Loop

Meetshoven
Meertsels
Bollobos

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
7.1

Kleinstedelijk gebied Aarschot
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Deelruimte 2. Heuvelbossen

Situering
De deelruimte Heuvelbossen omvat de omvangrijke, aaneengesloten bosgebieden van de Zuiderkempen ten
noorden van de Demer, tussen Aarschot en Tessenderlo.
Visie
De bos-, ven- en heidecomplexen t.h.v. de duinengordel en Diestiaanheuvels ten noorden van de Demer vormen
waardevolle bovenlokale natuurgebieden. Hun aaneengesloten karakter wordt behouden en versterkt door
verdere versnippering tegen te gaan, intensieve functies binnen deze gebieden te vermijden en waardevolle bosen natuurgebieden in te bedden binnen samenhangende gehelen. Onderlinge natuurverbindingen en unieke
hydrologische relaties worden behouden, hersteld en ontwikkeld. Toerisme is een belangrijke nevenfuntie die
binnen het ecologische en landschappelijke kader verder kan worden ontwikkeld. Landbouw komt hier sterk
verweven voor met natuurwaarden en wonen en bepaalt ter hoogte van Wolfsdonk, Tessenderlo en Engsbergen
het landschap. De valleien van de Molenbeek (Herseltseloop/Kalsterloop) en het Zwart Water – Kleine Beek
omvatten nog aanzienlijke natuurwaarden. Heel deze zone herbergt belangrijk erfgoedwaarden en
cultuurhistorische elementen.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Heuvelbossen wordt weergegeven door middel van een
structuurschets.
KAART 2.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE HEUVELBOSSEN.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Heuvelbossen is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende structuurschets. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.


Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze (via stimulerende maatregelen) zoveel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden. Op beperkte schaal kunnen potenties
voor bosversterking of heide- of moerasvegetaties ontwikkeld worden zoals o.a.
t.h.v. de Veldbeek, Gerhagenloop en Wolbergvliet.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

De afwisseling van bos, grasland en landbouwpercelen blijft behouden en draagt
bij aan de landschappelijke diversiteit en historische identiteit van het halfopen
landschap.

-

Kleine landschapselementen worden behouden, versterkt, ontwikkeld of beheerd.
Dit kan door stimulering van vrijwillige beheerovereenkomsten. In beekvalleien
gaat speciale aandacht naar het behoud van graslanden.

-

De natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

ruime omgeving Wolfsdonk
omgeving van de Gerhagenloop tussen Gerhagen en de Rodenberg
gebied tussen Langdonken en Molenheide
gebied rond Oude Stok
gebied rond Engsbergen
gebied tussen vallei van het Zwart Water en Diest
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Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

Delen van valleisystemen van de Molenbeek (Hersteltse loop/Kalsterloop) en het
Zwart Water zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal
niveau.

-

Een meer natuurlijke waterhuishouding is bepalend voor de ordening van deze
valleien. De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen zijn/worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten,
bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar
drogere valleiflanken.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
9.1
9.2



Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk wordt
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouw, natuur- en waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd, door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien
voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
meststoffen en/of afvalwater, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk
tegengegaan.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
10.1
10.2
10.3
10.4



Molenbeek (Herseltseloop/Kalsterloop)
Zwart Water – Kleine Beek

Molenbeek (Herseltseloop/Kalsterloop) t.h.v. Wolfsdonk
Mortelloop t.h.v. Wolfsdonk
Uilenkoploop t.h.v. Okselaar
Zwart Water t.h.v. Molenstede

Behoud en versterking van bosstructuren
-

De bosgebieden met waardevolle loofbos-, heide- en venvegetaties met typische
Kempische elementen worden behouden en kwalitatief versterkt. De kwalitatieve
versterking kan bestaan uit het omvormen van naald- naar loofbos, het herstellen
van heide en vennen en het creëren van gradiënten waar de verschillende
successiestadia van zandige pioniersvegetaties over heidevegetaties naar bos tot
uiting komen. Lokaal kan beperkte bos- of natuuruitbreiding aan de orde zijn. De
infiltratiecapaciteit van de bodem wordt versterkt.

-

Een verdere aantasting van de natuur- en bosstructuur door bebouwing wordt
zoveel mogelijk vermeden. Bestaande vergunde recreatieve infrastructuur wordt
niet in vraag gesteld en kan behouden blijven in verweving met de bestaande
natuur- en landschapswaarden. Bijkomende versnippering of aantasting van de
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natuur- en landschapswaarden moet vermeden worden. Waar mogelijk wordt
getracht negatieve invloeden te verminderen.
-

-

Deze structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw …) accenten worden
gelegd.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7



Bloemberg
Molenheide
Bosberg - Wijngaardberg
Spagnie ten noorden van Wolfsdonk
Rodeberg (Testelt)
De Vijvers – Zichems Veld
Schoterse Bossen

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden
-

De ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende
natuurcomplexen en bossen maken (potentieel) deel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel van de
natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een meer
natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, open vegetaties, heide, vennen, …). Deze waardevolle complexen
worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende complexen.

-

Cultuurhistorische waardevolle gebouwen (hoeves, kastelen, …) worden
behouden. Een passende (her)bestemming gericht op het behoud van deze
gebouwen dient mogelijk te zijn, mits ze aansluit bij de landschappelijke en
ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Er wordt gestreefd naar het creëren van een aaneengesloten natuur- en
landschapsgebied tussen Nete- en Demervallei. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij het recent opgestarte proces (ontwikkeling van domein ‘de
Merode’) voor dit gebied.

-

De Diestiaanheuvels (o.a. Rodeberg, Weefberg,…) met (potenties voor)
uitgesproken en specifieke natuurwaarden worden behouden en in functie van
natuurontwikkeling versterkt.

-

De grote boscomplexen moeten in samenhang met hun cultuurhistorische en
landschappelijke context behouden blijven. Waardevolle alluviale loofbossen en
bosbiotopen met heide, landduinen, vennen en loofbos vormen hierbij specifieke
te behouden en versterken waarden.

-

Het verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen bossen gericht op het
realiseren van ecologisch samenhangende eenheden is een belangrijk
aandachtspunt. Voor grotere en structuurbepalende boscomplexen wordt
gestreefd naar bosuitbreiding en –inbreiding.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in het
gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen...) ontsluiten van deze gebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11

Gijmelhoek
Kalsterbos
Mosvenne
Averbodebos en Averbodeheide
Gerhagen - Nachtegaalbossen
Houterenberg – Achterheide
Rodenberg (Tessenderlo)
Omgeving kasteel Arendschot en Bosquet
Molenveld – Remaxhoeve
Prinsenbos – Eikelenberg - Dassenaarde
Groot Asdonk
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Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Ecologische verbindingen tussen natuurwaarden op de Diestiaanheuvels en
natuurwaarden in de valleien worden maximaal gevrijwaard en versterkt met
aandacht voor de gradiënt tussen vallei en heuvel.

-

De ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden wordt
behouden en/of hersteld.

-

Ecologische verbindingen tussen bosgebieden worden gerealiseerd door het
behouden en versterken van kleine bosjes, hagen en houtkanten.

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden) of gemeentelijke (lokale natuurelementen)
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
13.1
13.2



Ecologische verbinding tussen de Herseltse Beek en de Demer over Kalsterbos, Molenheide en
Oude Stok
Ecologische verbinding tussen Zwart water – Kleine Beek en de Demer over de bosjes van de
Rodeberg – Lazarijberg en Fort Leopold

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De abdij van Averbode en de duinengordel ten noorden van de Demer vormen
met de hiermee samenhangende erfgoedelementen (landduinen, historische
groeves, heide, tuinen, parken, hoeves, kapellen, molens, historische
ontginningspatronen, …) een zeer waardevol historisch erfgoedcomplex. Deze
worden behouden en waar mogelijk versterkt.

-

Een passende (her)bestemming gericht op het behoud van historische gebouwen
dient mogelijk te zijn mits ze aansluit bij de landschappelijke en ecologische
kwaliteiten van het gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
14.1

4.3

Complex van Molenheide, Wolfsdonk, Averbodebos, Aberbodeheide, Gerhagen, Houterenberg,
Engsbergen en Asdonk

Deelruimte 3. Demervallei - Diestiaanheuvels

Situering
De deelruimte Demervallei-Diestiaanheuvels omvat de Demervallei, de Diestiaanheuvels ten zuiden hiervan en
de valleien van Demer, Drie Beken, Zwarte Beek en Mangelbeek met tussenliggende Diestiaanheuvels. De vallei
van de Grote Laak behoort tot het Netebekken en zal in het afbakeningspoces van de buitengebiedregio Neteland
worden meegenomen.
Visie
Op het golvend plateau ten zuiden van de Demer is de landbouw ruimtelijk structurerend op bovenlolaal niveau.
Op de hellingen van het golvend plateau is er een sterkere verwevenheid met natuur-, bos- en
landschapselementen. Ten oosten van Diest is de verwevenheid tussen landbouw, bossen en valleien duidelijk
aanwezig. De Demervallei is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau samen met de valleien van de Winge, de
Motte, de Begijnebeek, de Drie Beken en het Zwart Water. Deze valleien herbergen in samenhang met enkele
aangrenzende Diestiaanheuvels waardevolle natuur- en landschapswaarden. Aanzienlijke boscomplexen met
een gedifferentieerde ouderdom en natuurwaarde zijn aanwezig op de Diestiaanheuvels en in de valleien, zoals
Tienbunderbos-Mostingbos, Walenbos, Heidebos, Hees, Willekesberg... Voor kleinere beken en
natuurverbindingen wordt gestreefd naar een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet
ondersteunen. Op enkele plaatsen dreigt de verbinding tussen grotere bossen, valleien of heuvels aangetast te
worden door lintbebouwing. Deze verbindingen worden gevrijwaard als openruimteverbinding. Enkele grotere
open waters hebben een verwevenheid tussen natuurwaarden en/of recreatie en/of waterberging.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Demervallei - Diestiaanheuvels wordt weergegeven door
middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden: westelijk deel, centrale deel en oostelijk
deel.
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GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE DEMERVALLEI – DIESTIAANHEUVELS
A. WESTELIJK DEEL
B. CENTRALE DEEL
C. OOSTELIJK DEEL.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Demervallei - Diestiaanheuvels is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legendeeenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.


Behoud en versterking van landbouw in een gevarieerd heuvellandschap
-

De heuvelruggen ten zuiden van de Demer worden zoveel mogelijk als
samenhangend landbouwgebied gevrijwaard, waarbij een gedifferentieerd
landbouwgebruik met aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten mogelijk is.
Landbouw is hier de hoofdfunctie.

-

Specifieke open akkercomplexen van de zuidelijke plateaus worden als
samenhangend landbouwgebied voor de grondgebonden landbouw gevrijwaard.
Om het open karakter en de structuur voor de grondgebonden landbouw te
behouden kunnen bouwvrije zones worden afgebakend.

-

Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur
te verbeteren. Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast
verbetering van de landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de
recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Functiewijzigingen in samenhangende agrarische gebieden worden zoveel
mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel mogelijk mits ze de
beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit genereren en ze
aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Agrarische ontwikkelingen op hellingen van Diestiaanheuvels met bijzondere
natuur- en landschapskwaliteiten worden afgestemd op deze kwaliteiten.
Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer het aanduiden van bouwvrije zones, het
inzetten van stimulerende maatregelen of het creëren van bufferstroken. Om de
erosie- en slibproblematiek aan te pakken zijn erosiebestrijdende inrichtings-,
herstel- en agrarische beheersmaatregelen gewenst. Hierbij wordt zo veel
mogelijk aangesloten bij reeds lopende initiatieven.

-

De
voor
de
akkerbouwplateaus
kenmerkende
kleine
natuuren
landschapselementen (o.a. holle wegen, houtkanten, graften, grafheuvels, bosjes,
perceelsranden, overhoekjes …) worden behouden. In gebieden waar deze zijn
verdwenen of gedegradeerd, wordt via vrijwillige en stimulerende maatregelen
(beheersovereenkomsten, …) gestreefd naar herstel en versterking van deze
elementen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
15.1 Zuid Aarschot



Kaart 3B: centrale deel
15.2 plateau
Schoonderbuken
15.3 plateau Loksbergen

Kaart 3C: oostelijke deel
15.4 zuidoost Tessenderlo
15.5 zone Schaffen, Paal
15.6 zone Schoonaarde
Kerkeberg
15.7 zone Mellaar,
Geeneiken

Behoud en versterking van landbouw met ruimte voor ontwikkeling voor landschappelijk waardevolle
elementen
-

De ruimtelijk kleinere landbouwgebieden, vaak versnipperd door bebouwing
worden gevrijwaard voor de grondgebonden landbouw.

-

In deze eerder kleinschalige landbouwgebieden worden de kleine
landschapselementen behouden, hersteld, ontwikkeld en beheerd.

-

Agrarische ontwikkelingen op hellingen van Diestiaanheuvels met bijzondere
natuur- en landschapskwaliteiten worden afgestemd op deze kwaliteiten.
Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer het aanduiden van bouwvrije zones, het
inzetten van stimulerende maatregelen of het creëren van bufferstroken. Om de
erosie- en slibproblematiek aan te pakken zijn erosiebestrijdende inrichtings-,
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herstel- en agrarische beheersmaatregelen gewenst. Hierbij wordt zo veel
mogelijk aangesloten bij reeds lopende initiatieven.
-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
16.1 omgeving Dubbeek
(Kapittelberg, bosjes
Bergvijver, Dubbeek
en Hoeve Speelhoven)
16.2 omgeving Kwade Hoek
16.3 omgeving Lozenhoek
16.4 omgeving Gemp



Kaart 3C: oostelijke deel
16.7 omgeving Breelaar
16.8 omgeving Tervant
16.9 omgeving Hek
16.10 interfluvium t.h.v.
Gestel
16.11 omgeving ZelemLinkhout
16.12 omgeving Goeslaar Schalbroek
16.13 omgeving
Muggenhoek
16.15 omgeving Berbroek –
Schulen

Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur- en landschapselementen op
flanken en andere reliëfrijke zones, wordt behouden. Voor landbouw wordt
gestreefd naar behoud en ontwikkeling van grondgebonden landbouw die
rekening houdt met specifieke omgevingskwaliteiten. Aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen worden waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Bijzondere aandacht gaat naar het behoud en versterking van holle wegen (17.4)
en graslanden of bossen op hellingen of heuvelkoppen (17.3).

-

Op beperkte schaal kan op enkele percelen het bos versterk worden. (17.1 , 17.2,
17.5 en 17.6).

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
17.1 Dutsel - Appelblok
17.2 Kasteel van Horst Uilenberg



Kaart 3B: centrale deel
16.5 omgeving
Hompelstraat
16.6 omgeving Keiberg

Kaart 3B: centrale deel
17.3 Kloosterberg

Kaart 3C: oostelijke deel
17.4 Heesveld-Bakelsveld
17.5 Gennep
17.6 omgeving Tiewinkel

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De natuurwaarden in de de valleien van de Demer, Drie Beken, Zwarte Beek,
Winge-Molenbeek, Motte en Begijnenbeek worden behouden en versterkt.
Bestaande natuurgebieden worden vergroot en verbonden, waarbij (op termijn)
wordt gestreefd naar de ontwikkeling van grote aaneengesloten, halfnatuurlijke
valleilandschappen met rivierbegeleidende bosvegetaties in combinatie met open,
natte natuur in de grasland- en moerassfeer. De ecologisch meest waardevolle
valleigebieden maken onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Bij de uitbouw en versterking van natuurwaarden wordt rekening gehouden met de
aanwezige natuurpotenties en het huidige landbouwkundige belang.

-

Bestaande vergunde recreatieve infrastructuur wordt niet in vraag gesteld en kan
behouden blijven in verweving met de bestaande natuur- en landschapswaarden.
Bijkomende versnippering of aantasting van de natuur- en landschapswaarden
moet vermeden worden. Waar mogelijk wordt getracht negatieve invloeden te
verminderen.

-

Ecologisch waardevolle gradiënten van de vochtige valleien naar drogere
rivierdonken en Diestiaanheuvels met waardevolle natuurwaarden worden
behouden en waar mogelijk versterkt.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, inschakelen oude
meanders …) te voorzien voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden
(erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk
tegengegaan.
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-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
waar de afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit
toelaat gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met
de natuurfunctie. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije
zones afgebakend. Grootschalige ontwikkelingen in de valleien, zoals een verdere
uitbreiding van het bedrijventerrein bij Aarschot of Diest zijn vanuit dat oogpunt
niet aangewezen.

-

Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het valleilandschap.

-

Voor de smalle beekdalen van de bovenloop van Winge-Molenbeek en de
Begijnenbeek wordt gestreefd naar behoud en versterking van een kenmerkend
kleinschalig beekvalleilandschap met belangrijke natuurwaarden.

-

Het Dikkenbos (vallei van de Ossebeek) en een deel van het Walenbos zijn
waardevolle alluviale bosgebieden. Deze bossen worden maximaal gevrijwaard en
behouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
18.1 vallei van de Grote
Laakbeek ter hoogte
van Tremelo
18.2 vallei van de Demer
stroomafwaarts
Aarschot
18.3 vallei van de Winge
t.h.v. Weduwebroek
18.4 vallei van de Winge en
zijbeken
(Lossingsbeek, Grote
leibeek, Droge Beek,
Kraaiwinkelbeek en
Wingebeek)
18.5 vallei van de Nieuwe
Motte, Rafelsbroek,
Walenbos



Kaart 3B: centrale deel
18.6 Demervallei tussen
Diest en Aarschot
18.7 Leengoedhol –
Ossebeek
18.8 Tieltse Motte
18.9 Begijnenbeek
18.10 vallei van de Nieuwe
Motte tussen Rillaar en
Aarschot en
Wielantsvliet

Kaart 3C: oostelijke deel
18.11 vallei van de
Winterbeek en de
vallei van de Drie
Beken
18.12 vallei van de Zwarte
Beek en zijbeken
(Vloedgracht,
Laarbeek, Halbeek,
Goerebeek,
Helderbeek)
18.13 vallei van de Demer en
zijbeken (Heesbeek,
Donderbosbeek, Herk,
Zwarte Winterbeek,
Mangelbeek)
stroomopwaarts Diest

Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

Een aantal gevarieerde, halfopen valleilandschappen worden behouden met
ruimte voor grondgebonden landbouw, populierenteelt, grasland- en
bosontwikkeling. De natuurwaarden aanwezig in bos-, kleine
landschapselementen, grasland- en kleine moerasrelicten worden beschermd en
opgewaardeerd.

-

De meer open valleilandschappen worden behouden met aandacht voor de
instandhouding van aaneengesloten, open graslandgebieden en hieraan
gebonden typische soorten.

-

De landbouwfunctie in deze valleien blijft behouden voor de grondgebonden
landbouw, waarbij deze (via stimulerende maatregelen) zo veel mogelijk wordt
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden
voor natuurlijke waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik in
grotere, aaneengesloten eenheden is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd, door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien voor de
waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …)
op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
waar de afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit
toelaat, gebruikt voor natuurlijke waterberging en -conservering. Hierbij vindt
afstemming plaats met de landbouw- bosbouw-, en natuurfunctie. Om het
waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije zones afgebakend.

-

Voor gebied 19.3 wordt gestreefd naar herstel van de natuurwaarden in de
Wingevallei en haar flanken in verweving met het golfterrein van St.-Joris-Winge.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
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Kaart 3A: westelijk deel
19.1 vallei van de Grote
Laak, Kleine Laak,
Demer en Heilaakbeek
stroomafwaarts
Aarschot
19.2 delen van de vallei van
de Winge
19.3 vallei van de
Wingebeek, golfterrein



Kaart 3C: oostelijke deel
19.7 delen van de vallei van
de Zwarte Beek en
zijbeken (Helderbeek)
19.8 delen van de vallei van
de Demer en zijbeken
(Herk, Laambeek,
Mangelbeek,
Laarbeek, Velpe en
Gete)

Behoud en versterking van bosstructuren
-

De bossen worden behouden, waarbij vooral voor de zeer waardevolle oude
boskernen wordt gestreefd naar een kwantitatieve en kwalitatieve versterking. De
kwantitatieve versterking kan bestaan uit uitbreiding van de bosoppervlakte (vooral
gericht op het omvormen van verspreide agrarische percelen gelegen in
bosgebied) of het creëren van mantel-zoom vegetaties. Kwalitatieve versterking
kan bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer,
creëren van open plekken, versterking bosrandstructuur, …). Speciale aandacht
gaat naar bossen op heuvelkoppen of hellingen.

-

Prioritaire bossen voor (beperkte) bosuitbreiding en verbinding zijn de waardevolle
oude boskernen. In het gebied zijn dit het Gasthuisbos (bij Diest), het
Troostembergbos, de bossen rond Tervant en de bossen van de Kriesberg
(Mostingbos en Tienbunderbos). Aandachtspunten voor bosuitbreiding zijn het
streven naar maximale biotische en abiotische variatie, het bufferen en robuuster
maken van bossen, het onderling verbinden van bossen, het landbouwkundig
belang van omliggende gronden en landschappelijke aspecten.

-

Bijzondere aandacht gaat uit naar het behouden van waardevolle open
ruimteverbindingen tussen de valleien en bossen op de valleiflanken en hellingen
van de Diestiaanheuvels.

-

De structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw …) accenten worden
gelegd.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
20.1 Tienbunderbos –
Mostingbos
20.2 Troostembergbos
20.3 bossen van Dubbeek,
Speelhoven en
Kapittelberg



Kaart 3B: centrale deel
19.4 delen van de vallei van
de Demer
19.5 Leugebeek
19.6 vallei van de Nieuwe
Motte t.h.v. Rillaar

Kaart 3B: centrale deel
20.4 complex van bosjes:
Bruul, Wijngaardberg,
Waaiberg,
Mannenberg,
Vanhoverbos en
Heidebos
20.5 bos aan de
Wolfseikloop,
Herenbos, Mierenbos
20.6 Gasthuisbos

Kaart 3C: oostelijke deel
20.7 Kenisberg, Kruisberg
20.8 bosje t.h.v. s’Hertogen
20.9 Rauwberg – Blanklaar
20.10 Barenberg
20.11 Hees
20.12 Grote Dorst,
Vennenhoek
20.13 Willekesberg
20.14 Oostereinde, Molem,
Bosheide
20.15 Tervant
20.16 bossen Kampbergen
en Hulshoek

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden
-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende bosen heidecomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk . Er wordt
gestreefd naar herstel van de natuurlijke hydrologie en de ontwikkeling van
waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …)

-

De overige structuurbepalende bos- en parkgebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw …) accenten worden
gelegd.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
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Kaart 3A: westelijk deel
21.1 ’s Hertogenheide,
Eikelberg, Kloesebos



Kaart 3C: oostelijke deel
21.3 omgeving kasteel St.Paul
21.4 Muggenhoek en
omgeving kasteel Looi
– Rosse Beemden

Behoud en versterking van natuurwaarden op getuigenheuvels
-

De Diestiaanheuvels met (potenties voor) uitgesproken en specifieke
natuurwaarden (naald- en loofbos, heide, heiderelicten en heischrale graslanden
en overgangen naar de aangrenzende valleien) worden behouden en in functie
van natuurontwikkeling versterkt. Naast een kwalitatieve versterking (vergroten
bio- en structuurdiversiteit door inrichting en beheer) wordt voor een aantal
gebieden ook gestreefd naar uitbreiding van gebieden om zo te komen tot meer
robuuste gebieden die beter beschermd zijn tegen externe invloeden. Voor enkele
gebieden wordt er gestreefd naar bosuitbreiding. Bij de uitbouw en versterking van
natuurwaarden wordt rekening gehouden met de aanwezige natuurpotenties en
het landbouwkundige belang.

-

Voor de Wijngaardberg kan verder onderzocht worden binnen welk kader
landbouwactiviteiten mogelijk kunnen zijn, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor natuur en na een objectieve evaluatie van de
socio-economische betekenis van het gebied binnen de agrarische macrostructuur
en de potenties voor natuurontwikkeling.

-

Prioritaire bossen voor (beperkte) bosuitbreiding en verbinding zijn de waardevolle
oude boskernen. In het gebied zijn dit o.a. de bossen van de Venusberg (ten
noorden van de Zwarte Beek). Aandachtspunten voor bosuitbreiding zijn het
streven naar maximale biotische en abiotische variatie, het bufferen en robuuster
maken van bossen, het onderling verbinden van bossen, het landbouwkundig
belang van omliggende gronden en landschappelijke aspecten.

-

Delen van deze Diestiaanheuvels maken onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
22.1 Benniksberg
22.2 flanken Wijngaardberg



Kaart 3B: centrale deel
21.2 Blaasberg - Kalenberg

Kaart 3B: centrale deel
22.3 Rommelaar
22.4 Hermansheuvel
22.5 Vinkenberg

Kaart 3C: oostelijke deel
22.6 Hooilandseberg
22.7 Busselenberg
22.8 Hertenrodeberg
22.9 Venusberg

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren. De beperkte overstromingsgebieden in de vallei
van de Nieuwe Motte worden gebruikt voor natuurlijke waterberging. De
verbindende functie kan versterkt worden door verbetering van de
structuurkenmerken van het beeksyseem (hermeandering, verbreden bedding,
herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid, structuurvariatie in
oevers en bedding,…) en de waterkwaliteit (buffering tegen vervuiling), het
opheffen van barrieres en het behoud van ruimte voor beekgebonden ecotopen.

-

Ecologische verbindingen tussen natuurwaarden op de Diestiaanheuvels en
natuurwaarden in de valleien worden maximaal gevrijwaard en versterkt met
aandacht voor de gradiënt tussen vallei en heuvel.

-

Ecologische verbindingen tussen bosgebieden worden gerealiseerd door het
behouden en versterken van kleine bosjes, hagen en houtkanten.

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden ) of gemeentelijke (lokale natuurelementen)
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
23.1 Heilaakbeek tussen ’s

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Hageland

Kaart 3B: centrale deel
23.4 Wolfseikloop t.h.v.

Kaart 3C: oostelijke deel
23.7 Kleinebeek
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23.2

23.3



Hertogenheide en de
Demer
IJsbeek tussen
Tienbundersbos en de
Motte
tussen Wijngaardberg
en Benniksberg

23.6

Montenaken
Vijversloop t.h.v.
Bekkevoort
Negenbunders tussen
Vijversloop en Tieltse
Motte

23.8
23.9
23.10
23.11

Gorevliet
Veldebeek
Nachtegaalbeek
tussen Muggenhoek
en omgeving kasteel
St.-Paul

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden in valleien en op
Diestiaanheuvels
-

De gave valleilandschappen t.h.v. grote delen van de valleien van Demer, Drie
Beken en Zwarte Beek met kenmerkende erfgoedelementen zoals historische
gebouwen, oude nederzettingen, watermolens, kastelen, oude meanders,
historische perceelspatronen,… worden behouden en waar mogelijk (via
stimulerende maatregelen) hersteld. In functie van een meer natuurgerichte
ontwikkeling van uitgesproken natuurwaarden in de valleien is een ontwikkeling
naar een nieuwe landschappelijke identiteit bestaande uit een afwisseling van
open (grasland, moeras, ..) en gesloten (bos, …) landschappen in grotere en meer
natuurlijke eenheden en overgangen afweegbaar in functie van de gaafheid en
aaneengeslotenheid van historische perceels- en landschapsstructuren.

-

De Diestiaanheuvels kennen omwille van het reliëf, oude akkercomplexen,
(relicten van) historische bossen, holle wegen en kleinschalige landschappen een
grote landschappelijke en historische waarde. Een aantal heuvels zijn
landschappelijk nog bijzonder gaaf. Een bijzonder historisch element vormt de
wijngaardmuur op de Wijngaardberg. Het Walenbos vormt een historisch
waardevol boscomplex. Deze gave heuvellandschappen en bossen met
kenmerkende elementen worden behouden en waar mogelijk (via stimulerende
maatregelen) hersteld.

-

Uitbouw van het toeristisch-recreatief netwerk vindt bij voorkeur plaats vanuit goed
bereikbare (auto, openbaar vervoer) toeristisch-recreatieve knooppunten. De
landschappelijke verscheidenheid en het historisch erfgoed vormt een belangrijk
aanknopingspunt voor een verdere uitbouw van dit netwerk. Bij deze uitbouw
wordt de recreatieve druk zoveel mogelijk gezoneerd vanuit de toeristischrecreatieve knooppunten, waarbij de zonering wordt afgestemd op de
kwetsbaarheid van de aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden.

-

Cultuurhistorische waardevolle gebouwen (hoeves, kastelen, …) worden
behouden. Een passende (her)bestemming gericht op het behoud van deze
gebouwen dient mogelijk te zijn, mits ze de beroepslandbouw niet hindert en ze
aansluit bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Tracés van voormalige spoorlijnen worden behouden en indien mogelijk worden
de ecologische, landschappelijke en/of recreatieve potenties (verder) versterkt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
24.1 Demervallei tussen
Werchter en Aarschot
24.2 Wijngaardberg,
Hondsheuvel,
Benniksberg
24.3 Walenbos, Wingevallei



23.5

Kaart 3B: centrale deel
24.4 Demervallei tussen
Aarschot en Zichem
24.5 Begijnenbeekvallei,
Kloosterberg,
Gasthuisbos

Kaart 3C: oostelijke deel
24.6 vallei van de Drie
Beken
24.7 delen van de vallei van
Zwartebeek
stoomopwaarts Diest
24.8 Demervallei ter hoogte
van Lummen
24.9 Wallen van Diest

Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

Waardevolle openruimteverbindingen worden maximaal gevrijwaard van
bebouwing. Waar Diestiaanheuvels of andere reliëfrijke zones (nagenoeg)
grenzen aan natuurgerichte valleien wordt gestreefd naar versterking van de
gradiënt tussen vallei en heuvel in functie van natuurontwikkeling en eventueel
een beperkte bosuitbreiding. Voor andere openruimteverbindingen gaat het om
behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
25.1 tussen Wijngaardberg
en Middelberg

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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Kaart 3B: centrale deel
25.5 tussen Wijngaardberg
en Demervallei t.h.v.

Kaart 3C: oostelijke deel
25.6 Wijngaardveld
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tussen Beninksberg en
Winge
tussen Vierbunders Dunbergbroek en
Braambos Chartreuzenbos
tussen
TienbundersbosMostingbos en
Walenbos t.h.v.
Neringe

Behoud en ontwikkeling van open waters met meerdere functies
-

De natuurwaarden van grote open waters worden behouden en versterkt in
combinatie met recreatie en indien mogelijk waterberging (26.1, 26.4). Hierbij gaat
het voornamelijk om het behoud en eventueel creëren van rustige zones tijdens de
overwinteringsperiode van watervogels en het behouden of creëren van (meer)
natuurlijke oeverzones. Hierbij kan worden aangesloten bij lopende initiatieven
(o.a. bosuitbreiding) zoals die er zijn voor de Plas van Rotselaar.

-

In de bestaande wachtbekkens van Webbekomsbroek en Schulensbroek wordt de
natuurfunctie verder ontwikkeld, binnen de randvoorwaarden gesteld door de
functie waterberging.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
26.1 Plas van Rotselaar



Kaart 3B: centrale deel
-

Kaart 3C: oostelijke deel
26.2 Webbekoms Broek
26.3 Schulensmeer
26.4 Paalse Plas

Vrijwaren van waardevolle reliëfelementen
-

De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur- en landschapselementen op
de (steile) flanken van een aantal Diestiaanheuvels en andere reliëfrijke zones
(zoals valleiflanken), wordt behouden. Aanwezige bos-, natuur- en
landschapselementen worden waar mogelijk kwalitatief versterkt. Voor de
landbouw wordt gestreefd naar behoud en ontwikkeling van grondgebonden
landbouw die rekening houdt met de specifieke omgevingskwaliteiten.

-

Delen van deze reliëfrijke zones kunnen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
27.1 Schaapkesberg,
Neringe, Houwaartsgat
27.2 St.-Jobsweg,
Kratenberg



Hulst

Kaart 3B: centrale deel
27.3 Vrankenbos en
Slangenberg
27.4 Luienberg, Prinsenbos,
Galgeberg,
Kloosterberg
27.5 Tumulus,
Rijnrodeberg,
Kluisberg, Molenberg

Kaart 3C: oostelijke deel
27.6 flank tussen
Geeneinde en
Houterveld

Ruimtelijk concept 28: Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
Kaart 3A: westelijk deel
7.1
kleinstedelijk gebied
Aarschot

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Hageland

Kaart 3B: centrale deel
7.1
kleinstedelijk gebied
Aarschot -

Kaart 3C: oostelijke deel
28.1 kleinstedelijk gebied
Diest
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Deelruimte 4. Diestiaanheuvels Leuven

Situering
De deelruimte Diestiaanheuvels Leuven omvat het reliëfrijke gebied van de Diestiaanheuvels ten oosten van
Leuven tot aan de Winge-Molenbeekvallei.
Visie
Op het golvend plateau tussen Pellenberg en St.-Pieters-Rode is landbouw ruimtelijk structuurbepalend. Dit
golvend plateau loopt naar het westen uit in een aantal heuvelruggen en valleien onder sterke
verstedelijkingsdruk van Leuven. De smallere plateaus op de heuvelruggen en de tussenliggende smalle
beekvalleien worden als open ruimte gevrijwaard. De flanken vormen een structurerend reliëfelement waarop de
bossen versterkt worden. Grotere historische boscomplexen zoals Chartreuzenbos en Gasthuisbos worden
gebufferd en plaatselijk versterkt. De vele kasteelbossen en –parken worden behouden.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Diestiaanheuvels Leuven wordt weergegeven door middel
van een structuurschets.
KAART 4.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE DIESTIAANHEUVELS LEUVEN.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Diestiaanheuvels Leuven is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende
structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschets.


Behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap
-

De landbouwgebieden ten oosten van Leuven in een gevarieerd heuvelachtig
landschap, worden als samenhangend landbouwgebied gevrijwaard, waarbij een
gedifferentieerd landbouwgebruik met aandacht voor de landschappelijke
kwaliteiten mogelijk is. Deze landbouwgebieden zijn deels geruilverkaveld.

-

Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur
te verbeteren. Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast
verbetering van de landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de
recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Functiewijzigingen worden zoveel mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel
mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit
genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van
het gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
29.1 golvend plateau tussen Pellenberg en St.-Pieters-Rode



Grondgebonden landbouw als drager van open ruimtekamers in een verstedelijkte omgeving
-

De open landbouwgebieden t.h.v. de noord- en oostzijde van Leuven worden zo
veel mogelijk behouden voor de grondgebonden landbouw.

-

Een kwalitatieve versterking dient gericht te zijn op het creëren van een
meerwaarde voor het functioneren van deze gebieden als (rand)stedelijke open
ruimtes met een zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen...). Daarnaast
dient aandacht te zijn voor mogelijke behoeften aan ruimte voor kleinschalige
landbouw.

-

De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur- en landschapselementen
wordt behouden. Voor landbouw wordt gestreefd naar behoud en ontwikkeling van
grondgebonden landbouw die rekening houdt met specifieke
omgevingskwaliteiten. Aanwezige bos-, natuur-, en landschapselementen worden
waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
30.1
30.2
30.3
30.4

vallei van de Lemingbeek
vallei van de Molenbeek-Abdijbeek, Vlierbeekveld, Diestersveld
plateau t.h.v. Wittevrouwenhoeve
zone tussen vallei van de Molenbeek en hellingen Pellenberg

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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Behoud en versterking van bosstructuren op markante reliëfelementen
-

De (helling)bossen van de Diestiaanheuvels ten oosten van Leuven worden
behouden en versterkt, waarbij het vooral gaat om een kwalitatieve versterking.
Voor het Chartreuzenbos en Gasthuisbos wordt gestreefd naar bosuitbreiding.
Bijkomende bebouwing wordt vermeden.

-

De nu deels versnipperde bossen op de flanken van de Diestiaanheuvels, o.a.
Pellenberg, worden behouden en versterkt, waarbij wordt gestreefd naar het
vergroten, het verbinden van samenhangende hellingbossen en het bufferen van
de bossen op de schouder van de hellingen. Verdere versnippering door
weekendhuisjes en vertuining wordt tegengegaan.

-

Aandachtspunten voor bosuitbreiding zijn het streven naar maximale biotische en
abiotische variatie, het bufferen en robuuster maken van bossen, het onderling
verbinden van bossen, het landbouwkundig belang van omliggende gronden en
landschappelijke aspecten.

-

Voor alle bossen kan worden gestreefd naar een kwalitatieve versterking. Deze
kan bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer,
creëren van open plekken, versterking bosrandstructuur, …).

-

De kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische structuren en
bijbehorende erfgoedelementen zoals kasteelbossen en historische parkbossen
worden behouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.10
31.11
31.12
31.13
31.14



plateau Chartreuzenberg
Krombeek

Chartreuzenbos en Braambos
St.-Gertruibos en hellingbossen op de Meesberg, Kesselberg en Lemingberg
Kloosterbos en hellingbossen t.h.v. Wijnbergen en Schoolbergen
Rondebos, Bleekbos, Kratenberg en Vossekoten
Gasthuisbos
hellingbossen t.h.v. Wimmershof
hellingbossen t.h.v. het kasteel van Heiberg en Loberg
hellingbossen t.h.v. Predikherenberg en St.-Martinusberg
hellingbossen t.h.v. Nederblok – Nederblok en kasteel Hottat
Varenberg
hellingbossen t.h.v. Lastberg en Herendaalhof
hellingbossen t.h.v. Bollenberg
hellingbossen t.h.v. Kwade Schuur en Gellenberg
bos t.h.v. St.-Bernard

Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

De vallei van de Vloedgracht wordt behouden met ruimte voor grondgebonden
landbouw, grasland- en bosontwikkeling. De natuurwaarden aanwezig in bos-,
kleine landschapselementen, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

De landbouwfunctie in deze vallei blijft behouden voor de grondgebonden
landbouw, waarbij deze (via stimulerende maatregelen) zo veel mogelijk wordt
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden
voor natuurlijke waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik in
grotere, aaneengesloten eenheden is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

-

Delen van deze vallei kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit valleilandschap (kasteel
van de Gellenberg en Dievenhof hoeve).

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren. De verbindende functie kan versterkt worden door
verbetering van de structuurkenmerken van het beeksyseem (hermeandering,
verbreden bedding, herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid,
structuurvariatie in oevers en bedding,…) en de waterkwaliteit (buffering tegen
vervuiling), het opheffen van barrieres en het behoud van ruimte voor
beekgebonden ecotopen.

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden) en/of gemeentelijke (lokale natuurelementen)
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
33.1
33.2
33.3



Lemingbeek
Molenbeek-Abdijbeek
Leibeek t.h.v. Korbeek-lo

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden in valleien en op
Diestiaanheuvels
-

De gave landschaps- en erfgoedwaarden in de vallei van de Molenbeek-Abdijbeek
met de abdij van Vlierbeek, de kasteeldomeinen te Linden (o.a. Rood Kasteel,
Kasteen de Beaufort) en molens worden behouden en waar mogelijk (via
stimulerende maatregelen) hersteld.

-

Het plateau t.h.v. Pellenberg is het hoogste punt van het Hageland. De gave
landschaps- en erfgoedwaarden met kasteel- en parkgebieden (o.a. kasteel
Hottat), historische (vierkants)hoeves (o.a. Gasthuishoeve, Herendaalhof,
Dellenhofhoeve, Kastanjehof, Wittevrouwenhoeve, Bergenhof) en waardevolle
bossen worden behouden en waar mogelijk landschappelijk versterkt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
34.1
34.2



vallei van de Vloedgracht

vallei van de Molenbeek-Abdijbeek
kasteel- en parkgebieden van Pellenberg

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
35.1 regionaalstedelijk gebied Leuven

4.5

Deelruimte 5. Beekvalleien Leuven

Situering
De deelruimte Beekvalleien Leuven omvat belangrijke landbouwgebieden doorsneden door smallere valleien van
de Molenbeek, de Mollendaalbeek en de Bruulbeek-Weterbeek en grotere boscomplexen zoals het BruulbosRijsnagel.
Visie
De landbouwgebieden op het golvende plateau zijn ruimtelijk structurerend en worden gevrijwaard. Deze
landbouwgebieden worden doorsneden door smallere beekvalleien (de Molenbeek, de Mollendaalbeek en de
Bruulbeek-Weterbeek) waar de natuurwaarden worden behouden en versterkt. Waardevolle valleibossen
(Zwartebos, Langenbos), hellingbossen en historische bossen (Bruulbos-Rijsnagel) worden behouden en
versterkt.
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Hageland

27/41

Gewenste ruimtelijke structuur

juni 2006

Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Beekvalleien Leuven wordt weergegeven door middel van
een structuurschets.
KAART 5.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE BEEKVALLEIEN LEUVEN.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Beekvalleien Leuven is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende structuurschets. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.


Behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap
-

De landbouwgebieden ten zuidoosten van Leuven in een gevarieerd heuvelachtig
landschap, worden als samenhangend landbouwgebied gevrijwaard, waarbij een
gedifferentieerd landbouwgebruik met aandacht voor de landschappelijke
kwaliteiten mogelijk is. Deze landbouwgebieden zijn deels geruilverkaveld.

-

Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur
te verbeteren. Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast
verbetering van de landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de
recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Functiewijzigingen worden zoveel mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel
mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit
genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van
het gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
36.1
36.2



Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De afwisseling van landbouw en kleine bos-, natuur- en landschapselementen op
flanken en andere reliëfrijke zones, wordt behouden. Voor landbouw wordt
gestreefd naar behoud en ontwikkeling van grondgebonden landbouw die
rekening houdt met specifieke omgevingskwaliteiten. Aanwezige bos-, natuur-, en
landschapselementen worden waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied, voornamelijk in functie van het bufferen van de valleien.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
37.1



zone ten westen van Mollendaalbeek
zone tussen Mollendaalbeek en Velpe

heuvelrug tussen Mollendaalbeek en Bovenheidebeek

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De natuurwaarden in de de valleien van de Molenbeek, Molendaalbeek en
Bruulbeek-Weterbeek worden behouden en versterkt. Waardevolle bosvegetaties
worden o.a. gebufferd. Bestaande natuurgebieden worden vergroot en verbonden,
waarbij (op termijn) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van grote
aaneengesloten, halfnatuurlijke valleilandschappen met rivierbegeleidende
bosvegetaties in combinatie met open, natte natuur in de grasland- en
moerassfeer. De ecologisch meest waardevolle valleigebieden maken onderdeel
uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Het landbouwgebruik wordt afgestemd op de ontwikkeling van halfnatuurlijke
valleilandschappen. Bij de uitbouw en versterking van natuurwaarden wordt
rekening gehouden met de aanwezige natuurpotenties en het huidige
landbouwkundige belang.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, inschakelen oude
meanders …) te voorzien voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden
(erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk
tegengegaan.

-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
waar de afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit
toelaat gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met
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de natuurfunctie. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije
zones afgebakend.
-

Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het valleilandschap.

-

Voor de smalle beekdalen wordt gestreefd naar behoud en versterking van een
kenmerkend kleinschalig beekvalleilandschap met belangrijke natuurwaarden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
38.1 vallei van de Molenbeek
38.2 vallei van de Mollendaalbeek-Bovenheidebeek
38.3 vallei van de Bruulbeek-Weterbeek



Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

Het gevarieerde valleilandschap van de Bovenheidebeek wordt behouden met
ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- en bosontwikkeling. De
natuurwaarden aanwezig in bos-, kleine landschapselementen, grasland- en
kleine moerasrelicten worden beschermd en opgewaardeerd.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw, waarbij
deze (via stimulerende maatregelen) zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor natuurlijke
waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik in grotere,
aaneengesloten eenheden is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

De structuurkenmerken van de waterloop worden verbeterd, door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien voor de
waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …)
op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
39. 1 vallei van de Bovenheidebeek t.h.v. Klein Scherpenheuvel



Behoud en versterking van bosstructuren
-

De waardevolle boskernen, veelal in of grenzend aan de beekvalleien, worden
behouden en versterkt, waarbij het vooral gaat om een kwalitatieve versterking.
Voor een drietal kleinere (o.a. Bruulbos en Rijsnagel), waardevolle boskernen
langs de vallei van de Weterbeek wordt gestreefd naar een onderlinge verbinding.
Belangrijk aandachtspunt voor bosuitbreiding vormt het landbouwkundige belang
van de omliggende gronden.

-

Voor alle bossen kan worden gestreefd naar een kwalitatieve versterking. Deze
kan bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer,
creëren van open plekken, versterking bosrandstructuur…).

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
40.1 bossen t.h.v. kasteel Vijverhof, kasteel Wilderhof, Bierbeek en Zwartebos-Vuilenbos
40.2 bos t.h.v. Driebek
40.3 Bruulbos, Rijsnagel
40.4 bossen t.h.v. Bost



Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren. De verbindende functie kan versterkt worden door
verbetering van de structuurkenmerken van het beeksyseem (hermeandering,
verbreden bedding, herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid,
structuurvariatie in oevers en bedding…) en de waterkwaliteit (buffering tegen
vervuiling), het opheffen van barrieres en het behoud van ruimte voor
beekgebonden ecotopen.

-

Ecologische verbindingen tussen bosgebieden worden gerealiseerd door het
behouden en versterken van kleine bosjes, hagen en houtkanten.
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-

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden) of gemeentelijke (lokale natuurelementen)
planningstaak.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
41.1
41.2
41.3



Molenbeek t.h.v. Abdij van ‘t Park
ecologische verbinding tussen vallei van de Molenbeek en Grootbos-Butselbos
ecologische verbinding tussen Rijsnagel en Velpevallei via Galgeberg en Kleine Vondelbeek

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

-

De landschaps- en erfgoedwaarden van de abdij van ’t Park in de vallei van de
Molenbeek worden behouden en waar mogelijk (via stimulerende maatregelen)
hersteld.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
42.1

4.6

Abdij van ‘t Park

Deelruimte 6. Heverleebos Meerdaalwoud

Situering
De deelruimte Heverleebos Meerdaalwoud omvat de omvangrijke, aaneengesloten bosgebieden van het
Heverleebos en Meerdaalwoud.
Visie
De bossen van het Heverleebos en Meerdaalwoud worden behouden, gebufferd en plaatselijk versterkt. Er gaat
veel aandacht naar het uitwerken van verbindingen tussen de beide boscomplexen onderling enerzijds en
verbindingen met de Dijlevallei anderzijds. De boscomplexen bevatten kenmerkende landschappelijke en
cultuurhistorische structuren die behouden worden. De landbouwgebieden rond de kern van Blanden worden
gevrijwaard.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Heverleebos Meerdaalwoud wordt weergegeven door
middel van een structuurschets.
KAART 6.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE HEVERLEEBOS MEERDAALWOUD.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Heverleebos en Meerdaalwoud is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende
structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschets.


Behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap
De landbouwgebieden ten zuiden van Leuven in een gevarieerd heuvelachtig
landschap, worden als samenhangend landbouwgebied gevrijwaard, waarbij een
gedifferentieerd landbouwgebruik met aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten
mogelijk is.
Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur te
verbeteren. Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast
verbetering van de landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de recreatieve,
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.
Functiewijzigingen worden zoveel mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel
mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit
genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het
gebied.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
43.1 zone t.h.v. Konijnenhoek
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43.2 zone t.h.v. Grootveld



Grondgebonden landbouw als drager van open ruimtekamers in afwisseling met bos- en
woonfuncties.
-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze (via stimulerende maatregelen) zoveel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden. Op beperkte schaal kan op percelen met
potentie voor bosversterking de landbouwfunctie (op termijn) worden afgebouwd.

-

Kleine landschapselementen moeten behouden, versterkt, ontwikkeld of beheerd
worden. Dit kan door stimulering van vrijwillige beheerovereenkomsten.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
44.1



Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De natuurwaarden in de de valleien van de Vaalbeek en de Nethen worden
behouden en versterkt. Deze valleien vormen tevens een belangrijke verbinding
tussen de bossen en de Dijlevallei. Bestaande natuurgebieden worden vergroot en
verbonden, waarbij (op termijn) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van
aaneengesloten, halfnatuurlijke valleilandschappen met rivierbegeleidende
bosvegetaties in combinatie met open, natte natuur in de grasland- en
moerassfeer.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, inschakelen oude
meanders …) te voorzien voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden
(erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk
tegengegaan.

-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
waar de afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit
toelaat gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met
de natuurfunctie. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije
zones afgebakend.

-

Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het valleilandschap.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
45.1
45.2



zone t.h.v. Pragen, Vaalbeek

vallei van de Vaalbeek
vallei van de Nethen

Behoud en versterking van bosstructuren
-

Het Heverleebos-Meerdaalwoud wordt behouden en versterkt, waarbij wordt
gestreefd naar het creëren van (betere) mantel-zoomvegetaties langs de randen
en buffering van het Meerdaalwoud. Bij versterking van de bosstructuur dient
aandacht te zijn voor het functioneren van deze boscomplexen als randstedelijk
groengebied voor natuurgerichte recreatie. Het verbeteren van de bereikbaarheid
en ontsluiting is hierbij van belang. Via zonering worden kwetsbare delen zoveel
mogelijk gevrijwaard van een te intensief recreatief medegebruik.

-

Voor alle bossen kan worden gestreefd naar een kwalitatieve versterking. Deze
kan bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer,
creëren van open plekken, versterking bosrandstructuur, …). Vooral voor het
Meerdaalwoud wordt gestreefd naar een meer natuurlijke bosontwikkeling en het
verminderen van de barrièrewerking van wegen (vooral de Naamsesteenweg).

-

Delen van deze bosstructuren maken onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
46.1 Heverleebos
46.2. Meerdaalbos, Mollendaalbos
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Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren. De verbindende functie kan versterkt worden door
verbetering van de structuurkenmerken van het beeksyseem (hermeandering,
verbreden bedding, herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid,
structuurvariatie in oevers en bedding,…) en de waterkwaliteit (buffering tegen
vervuiling), het opheffen van barrieres en het behoud van ruimte voor
beekgebonden ecotopen.

-

De ecologische verbinding tussen het Heverleebos en Meerdaalwoud wordt
behouden en versterkt. Het maximaal tegengaan van (bestaande en bijkomende)
rasters, vertuining en bebouwing zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden) en/of gemeentelijke (lokale natuurgebieden)
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
47.1
47.2
47.3



Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

-

Waardevolle openruimteverbindingen tussen beide boscomplexen en de Dijlevallei
worden behouden en maximaal gevrijwaard van (bijkomende) rasters, vertuining
en bebouwing.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
48.1
48.2



vallei van de Vaalbeek (bovenloop)
vallei van de beek ‘Grens van Oud-Heverlee’
ecologische verbinding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos

verbinding tussen Heverleebos-Meerdaalwoud en de Dijlevallei
verbinding tussen de boscomplexen Heverleebos en Meerdaalwoud

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische structuren en
bijbehorende erfgoedelementen worden behouden. Waardevolle te behouden
elementen en structuren bevinden zich voornamelijk in het Heverleebos.
49.1

4.7

Heverleebos - Meerdaalwoud

Deelruimte 7. Valleien en heuvelruggen van Velpe en Gete

Situering
De deelruimte Valleien en heuvelruggen van Velpe en Gete omvat de valleien van Grote Gete, Kleine Gete, Gete
en Velpe en de heuvelruggen noordelijk van deze valleien.
Visie
De ruimtelijk-functioneel samenhangende landbouwgebieden op de heuvelruggen worden gevrijwaard voor de
landbouw. De valleien van de Velpe, Grote Gete en Kleine Gete worden behouden en versterkt waarbij delen van
de vallei een meer landbouw- en/of natuurgerichte ontwikkeling krijgen. Op de heuvelruggen komen nog
waardevolle historische bossen voor die versterkt worden. De waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
t.h.v. Lubbeek en valleien van Velpe, Grote en Kleine Gete worden gevrijwaard en versterkt.
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Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Valleien en heuvelruggen van Velpe en Gete wordt
weergegeven door middel van een structuurschets.
KAART 7.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE VALLEIEN EN HEUVELRUGGEN VAN VELPE EN GETE

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Valleien en heuvelruggen van Velpe en Gete is opgebouwd
uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de
bijbehorende structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op
de structuurschets.


Behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap
-

De heuvelruggen worden zoveel mogelijk als samenhangend landbouwgebied
voor de grondgebonden landbouw (vnl. fruitteelt en akkerbouw) gevrijwaard. In
recent afgeronde of lopende ruilverkavelingen wordt aangesloten bij de hier
ontwikkelde visie.

-

Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur
te verbeteren. Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast
verbetering van de landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de
recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

Functiewijzigingen worden zoveel mogelijk vermeden. Nieuwe functies zijn enkel
mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote verkeersmobiliteit
genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van
het gebied.

-

De aanwezigheid van de fruitveilingen in Glabbeek en Zoutleeuw en het
aansluitende fruitteeltgebied van Sint-Truiden – Borgloon onderstrepen het belang
en de identiteit van het gebied als fruitteeltgebied.

-

Concentratie van grote opslagloodsen (voor de fruitteelt) aansluitend bij bestaande
bebouwing kan zowel een landschappelijke als economische meerwaarde
opleveren.

-

Om de erosie- en slibproblematiek aan te pakken zijn erosiebestrijdende
inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen gewenst. Hierbij wordt zo
veel mogelijk aangesloten bij reeds lopende initiatieven.

-

In de smalle beekvalleien blijft de huidige landbouwfunctie zo veel mogelijk
behouden voor de grondgebonden landbouw (vnl. weide- en grasland), waarbij
deze (via stimulerende maatregelen) wordt afgestemd op de natuurlijke en
landschappelijke waarden.

-

Delen van de heuvelrug ten noorden van de Velpevallei (57.2) bestaan uit
agrarisch gebied met een hoge dichtheid aan kleinere bos-, natuur- en
landschapselementen. Het gaat om oude bosrelicten (o.a. Varenberg, Heideberg
en Muggenberg) en kleine landschapselementen die samenhangen met de
ontginning van het gebied (holle wegen, bomenrijen, houtkanten, taluds) en
gekoppeld zijn aan de heuvelruggen en ecologisch waardevolle grasland- en
moerasrelicten in de smalle beekvalleien van de beken die op de heuvelrug
ontspringen en zich hierin hebben ingesneden. Deze elementen bepalen mede de
landschappelijke identiteit van het gebied en zijn van ecologisch belang als
toevluchtsoord en stapsteen voor de agrarische natuur. Kleine bos-, natuur- en
landschapselementen worden behouden en waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5

zone t.h.v. Kerkom, Kalenberg
golvende zone tussen steenweg Leuven-Diest (N2) en Velpevallei
heuvelrug tussen Velpevallei en vallei van de Grote Gete
heuvelrug tussen vallei van de Grote Gete en Kleine Gete
zones t.h.v. Zoutleeuw
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Behoud en versterking van landbouw verweven met boscomplexen
-

De ruimtelijk kleinere landbouwgebieden worden gevrijwaard voor de
grondgebonden landbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met een sterke
verweving met boselementen.

-

Op beperkte schaal kan op percelen met potentie voor bosversterking
bosuitbreiding voorzien worden om de bossen te bufferen en versnippering van de
bossen te verminderen.

-

Kleine landschapselementen moeten behouden, versterkt, ontwikkeld of beheerd
worden. Dit kan door stimulering van vrijwillige beheerovereenkomsten.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
51.1



Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De natuurwaarden in delen van de vallei van de Velpe en de Grote Gete worden
behouden en waar mogelijk versterkt, waarbij wordt gestreefd naar de
ontwikkeling van grote aaneengesloten, halfnatuurlijke valleilandschappen. De
landbouwfunctie wordt afgestemd op de natuurwaarden in de valleien en beperkt
tot een extensief grasland- en weidebeheer. De mogelijkheden hiertoe zijn
afhankelijk van de aanwezige potenties en het huidige landbouwkundige belang.
Het gaat om een beperkt aantal gebieden waarbij zoveel mogelijk wordt
aangesloten bij lopende initiatieven voor een meer natuurlijke inrichting. De
ecologisch meest waardevolle valleigebieden maken onderdeel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd, door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien voor de
waterloop.

-

Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het valleilandschap.
Kenmerkende, gave coulissenlandschappen worden zoveel mogelijk behouden.

-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
indien de afwezigheid van woon- of intensieve economische functies dit toelaat
gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met de
natuurfunctie.

-

Een waardevol groter, alluviaal bosgebied in de valleigebieden is Zuurbemde. Dit
bos wordt maximaal gevrijwaard en behouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5



zone t.h.v. de bossen van Lubbeek

vallei van de Molenbeek-Winge
delen van de vallei van de Velpe tussen Vertrijk en Vissenaken en zijbeken (Molendriesbeek,
Breissembeek, Waterloop (Broekbeek), Kleine Velp)
delen van de vallei van de Velpe tussen Hoeleden en Miskom
delen van de vallei van de Gete t.h.v. het Getebos
Sint-Odulphusbeek - Klein Vinne

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor waterberging
-

Een aantal gevarieerde, halfopen valleilandschappen worden behouden met
ruimte voor grondgebonden landbouw, populierenteelt, grasland- en
bosontwikkeling. De natuurwaarden aanwezig in bos-, kleine
landschapselementen, grasland- en kleine moerasrelicten worden beschermd en
opgewaardeerd. Delen van de vallei kunnen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied.

-

De meer open valleilandschappen, voornamelijk in de Getevallei, worden
behouden met aandacht voor de instandhouding van aaneengesloten, open
graslandgebieden en hieraan gebonden typische soorten (voornamelijk vogels).

-

De landbouwfunctie in deze valleien blijft behouden voor de grondgebonden
landbouw, waarbij deze (via stimulerende maatregelen) zo veel mogelijk wordt
afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden
voor natuurlijke waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik in
grotere, aaneengesloten eenheden is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd, door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien voor de
waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …)
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op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.
-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
waar de afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit
toelaat, gebruikt voor natuurlijke waterberging en -conservering. Hierbij vindt
afstemming plaats met de landbouw- bosbouw-, en natuurfunctie. Om het
waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije zones afgebakend.

-

In het bestaande of nog te ontwikkelen wachtbekkens wordt de natuurfunctie
verder ontwikkeld, binnen de randvoorwaarden gesteld door de functie
waterberging.

-

Er wordt aangesloten bij de ruilverkaveling Vissenaken waar o.a. twee zijbeken
(de Hagerotbeek en de Roosendaalbeek) van de Velpe (53.2) als zone voor
natuurontwikkeling werden aangeduid.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
53.1
53.2
53.3
53.4
53.5



vallei van de Wingebeek met het Walebroek
vallei van de Velpe tussen Vissenaken en Hoeleden met o.a. de vallei van de Hagerotbeek en de
Roosendaalbeek
vallei van de Velpe van Miskom tot Halen
delen van de vallei van de Gete en zijbeken
IJzerenbeek-Rijnrodebeekkvallei van Loksbergen tot Halen

Behoud en versterking van bosstructuren
-

De bossen worden behouden, waarbij vooral voor de zeer waardevolle oude
boskernen wordt gestreefd naar een kwantitatieve en kwalitatieve versterking. De
kwantitatieve versterking kan bestaan uit uitbreiding van de bosoppervlakte (vooral
gericht op het omvormen van verspreide agrarische percelen gelegen in
bosgebied) of het creëren van mantel-zoom vegetaties. Kwalitatieve versterking
kan bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer,
creëren van open plekken, versterking bosrandstructuur, …).

-

Prioritaire bossen voor bosuitbreiding zijn (clusters) van waardevolle oude
boskernen. In het gebied zijn dit het Kapellebos en omliggende bossen, het
Grootbos-Butselbos, het Molenbos, het Begijnenbos en de bosgebieden van het
Rukenbos, het Groot Gasthuisbos en het Oudenbos. Aandachtspunten voor
bosuitbreiding zijn het streven naar maximale biotische en abiotische variatie, het
bufferen en robuuster maken van bossen, het onderling verbinden van bossen, het
landbouwkundig belang van omliggende gronden en de landschappelijke
aspecten.

-

Behoud van de kleine en zeer kleine bossen is vooral van belang voor hun functie
als ecologische stapsteen (vogels, …) en vanuit landschappelijk oogpunt.

-

Bijzondere aandacht gaat omwille van waardevolle gradiënten uit naar het
verbinden van valleibossen met nabijgelegen bossen op de valleiflank of het
behouden van open ruimteverbindingen tussen de vallei- en heuvelbossen.

-

Waardevolle cultuurhistorische kenmerken van bossen die deel uitmaken van een
park of kasteeldomein vb. t.h.v. Lubbeek of Walsbergenhoeve, worden behouden.

-

Een verdere aantasting van de bosstructuur door bebouwing wordt zoveel
mogelijk vermeden.

-

Delen van deze bosstructuren maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
54.1
54.2

Grootbos - Butselbos
complex van helling-, bron- en kasteelbossen tussen Lubbeek en Binkom (kasteelbos Leenberg,
Kapellebos, kasteelbos Brakem, kasteelbos Serclaes, Boskouter, Heurbeek …)
54.3 alluviaal bos in de vallei van de Oosterboordbeek
54.4 Hulsbos en bos t.h.v. Donkweg
54.5 Kleisebos en Krimmelbos
54.6 valleibossen Pijnbeek
54.7 bossen t.h.v. Netelzeep
54.8 Begijnenbos
54.9 alluviaal bos t.h.v. Kerkevinne
54.10 Molenbos en bossen t.h.v. Liefkesrode (Klein Frankrijk)
54.11 bossen t.h.v. Kalenberg
54.12 bossen t.h.v. Meienberg
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54.15
54.16
54.17
54.18
54.19
54.20
54.21
54.22



Behoud en versterking van bosstructuren op hellingen
-

De bossen worden behouden, waarbij vooral voor de zeer waardevolle
hellingbossen en bronbossen wordt gestreefd naar een kwantitatieve en
kwalitatieve versterking. De kwantitatieve versterking kan bestaan uit uitbreiding
van de bosoppervlakte (vooral gericht op het omvormen van verspreide agrarische
percelen gelegen tussen bosgebieden op hellingen) of het creëren van mantelzoom vegetaties. Kwalitatieve versterking kan bestaan uit het nemen van
structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer, creëren van open plekken,
versterking bosrandstructuur, …). Aandachtspunt is ook het behoud van de
soortenrijke graslanden (zowel soortenrijke cultuurgraslanden als dottergraslanden
langsheen de bronzones).

-

Aandachtspunten voor bosuitbreiding zijn het bufferen en robuuster maken van
bossen, het onderling verbinden van bossen, het landbouwkundig belang van
omliggende gronden, het bijdragen aan erosiebestrijding en de landschappelijke
aspecten.

-

Behoud van de kleine en zeer kleine bossen is vooral van belang voor hun functie
als ecologische stapsteen (vogels, …) en vanuit landschappelijk oogpunt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
55.1
55.2
55.3
55.4



Oudenbos, Groot Gasthuisbos en Rukenbos
bos t.h.v. Paardenbeek
Heidebos
Tienbunders
bos t.h.v. kasteel Wouters d’Oplinter
bossen t.h.v. Rotem en kasteel van Blekkom
alluviaal Wissebos
bos t.h.v. Walsbergen
Tafelbos
bosjes langs de Pijnbeek o.a. Bergenhof, Wijndries…

bossen en graslanden op hellingbronnen t.h.v. Eksternest – Goorbroek – Wauwerdries Molendries
hellingbossen t.h.v. Hulst en Perkbos
hellingbossen Terbeek, Eikelarenbos, Zevenhoek
hellingbossen en graslanden tussen Oudenbos en Tienbunders via Heidebos en Ransberg

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Ecologische verbindingen tussen bosgebieden worden gerealiseerd door het
behouden en versterken van kleine bosjes, hagen en houtkanten.

-

Voor de smalle beekdalen van de bovenloop van Velpe, Gete en de Begijnenbeek
wordt gestreefd naar behoud en versterking van een kenmerkend kleinschalig
beekvalleilandschap met belangrijke natuurwaarden.

-

Meer ruimte voor de beek en het voorzien van natuurlijke overstromingsgebieden,
gekoppeld aan natuurontwikkeling, kunnen zorgen voor een vertraagde
waterafvoer waardoor wateroverlast stroomafwaarts wordt beperkt. Mogelijke
negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop
worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Delen van de heuvelrug ten noorden van de Velpevallei bestaan uit agrarisch
gebied met een hoge dichtheid aan kleinere bos-, natuur- en
landschapselementen. Het gaat om ecologisch waardevolle grasland- en
moerasrelicten in de smalle beekvalleien van de beken die op de heuvelrug
ontspringen en zich hierin hebben ingesneden. Deze elementen bepalen mede de
landschappelijke identiteit van het gebied en zijn van ecologisch belang als
toevluchtsoord en stapsteen voor de natuur. Kleine bos-, natuur- en
landschapselementen worden behouden en waar mogelijk kwalitatief versterkt.

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden) en/of gemeentelijke (lokale natuurgebieden)
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
56.1
56.2

ecologische verbinding tussen hellingbossen t.h.v. Bollenberg en bossen van kasteel Serclaes
zijbeken van de Velpe (Vossenkotbeek, Moerbeek, Spoelbeek, Kattebeek, Kapellebeek,
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56.6
56.7



Vrijwaren van waardevolle openruimteverbindingen
-

-

De Waardevolle openruimteverbinding tussen het Tafelbos en kasteelbos
Leenberg (over de N223) wordt behouden en maximaal gevrijwaard van
(bijkomende) rasters, vertuining en bebouwing.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
57.1



verbinding tussen het Tafelbos en kasteelbos Leenberg (over de N223)

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Gave valleilandschappen in delen van de valleien van Kleine Gete, Grote Gete en
Velpe, met kenmerkende perceels- en landschapsstructuren (coulissenlandschap,
…) worden behouden en waar mogelijk (via stimulerende maatregelen) hersteld.
In functie van een meer natuurgerichte ontwikkeling van uitgesproken
natuurwaarden in de valleien is een ontwikkeling naar een nieuwe
landschappelijke identiteit bestaande uit een afwisseling van open (grasland,
moeras, ..) en gesloten (bos, …) landschappen in grotere en meer natuurlijke
eenheden en overgangen afweegbaar in functie van de gaafheid en
aaneengeslotenheid van historische perceels- en landschapsstructuren.

-

De bossen t.h.v. Lubbeek hebben een hoge landschappelijke en cultuurhistorische
waarden (o.a. kastelen, bronbossen, hellingbossen, valleibossen, oude
graslanden, …) die versterkt worden.

-

De voormalige spoorlijn (Tienen-St.-Truiden) worden behouden en indien mogelijk
worden de ecologische, landschappelijke en/of recreatieve potenties (verder)
versterkt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
58.1
58.2
58.3



Paardenbeek, Meenselbeek, Broekbeek, Spelthofbeek-Oosterboordbeek-Broekbeek)
Begijnebeek – Grote Beek en zijbeken (Dorpswaterloop, Terhageloop Vijverbeek en Pijnbeek)
zijbeken van de Gete (Genovevabeek, Braambeek, Roelbeek, Ramshovensebeek, Sitterbeek,
Moesbeek)
bovenloop van de Kleine Beek
bovenloop van de Ijzerenbeekvallei - Rijnrodebeek van Waanrode tot Loksbergen
ecologische verbinding tussen Kleisbos-Krimmelbos en Terbeek

bossen en kasteelparken t.h.v. Lubbeek
Velpevallei
valleien van de Grote Gete en de Kleine Gete

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden kan
naar ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
59.1 kleinstedelijk gebied Tienen

4.8

Deelruimte 8. Leemplateau van Droog Haspengouw

Situering
De deelruimte Leemplateau van Droog Haspengouw omvat het golvende leemplateau met ingesneden valleien
gelegen in het zuiden van de buitengebiedregio Hageland.
Visie
De leemplateaus worden als samenhangend landbouwgebied gevrijwaard voor landbouw. De valleien van de
Velpe, Molenbeek, Grote Gete en Kleine Gete worden versterkt in functie van de aanwezige natuurwaarden in de
smalle beekdalen of verweven met landbouw in de bredere valleien.
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Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Leemplateau van Droog Haspengouw wordt weergegeven
door middel van een structuurschets.
KAART 8.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE LEEMPLATEAU VAN DROOG HASPENGOUW.

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Leemplateau van Droog Haspengouw is opgebouwd uit een
aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende-eenheden bij de bijbehorende
structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschets.


Behoud en versterking van de landbouw in een gevarieerd heuvellandschap
-

De leemplateaus bestaan uit goed verkavelde, grote aaneengesloten
landbouwgebieden en worden als samenhangend open landbouwgebied voor de
grondgebonden landbouw gevrijwaard. In recent afgeronde of lopende
ruilverkavelingen wordt aangesloten bij de hier ontwikkelde visie. Om het unieke
open karakter en de structuur voor de grondgebonden landbouw te behouden
worden bouwvrije zones afgebakend.

-

Tienen is van belang voor de agro-industrie. Ontwikkeling hiervan en ontwikkeling
van het gebied als samenhangend landbouwgebied kunnen elkaar versterken.

-

Nieuwvestiging of uitbreiding van agrarische bedrijfsgebouwen vindt zoveel
mogelijk plaats, aansluitend bij bebouwingskernen. Hierbij is aandacht voor een
goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing om het unieke landelijke
karakter van het gebied te behouden.

-

Om de erosie- en slibproblematiek aan te pakken zijn erosiebestrijdende
inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen gewenst. Hierbij wordt zo
veel mogelijk aangesloten bij reeds lopende initiatieven.

-

Functiewijzigingen in het agrarische gebied worden zoveel mogelijk vermeden.
Nieuwe functies zijn enkel mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen,
geen grote verkeersmobiliteit genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke
en ecologische kwaliteiten van het gebied.

-

De voor de akkerbouwplateaus kenmerkende kleine natuur- en
landschapselementen (o.a. holle wegen, perceelsranden, houtkanten, graften,
grafheuvels, bosjes, perceelsranden, overhoekjes …) worden behouden. In
gebieden waar deze zijn verdwenen of gedegradeerd, wordt via vrijwillige en
stimulerende maatregelen (beheersovereenkomsten, …) gestreefd naar herstel en
versterking van deze elementen. Deze elementen zijn belangrijk i.f.v. akkerfauna
en –flora (op Vlaams niveau hamster, grauwe gors, kwartel en patrijs), landschap
en erosiebestrijding. De karakteristieke openheid wordt behouden. Hiertoe worden
bouwvrije zones afgebakend. In het kader van de ruilverkavelingen Hoegaarden,
Vissenaken en Willebringen zijn voor de instandhouding van deze natuurwaarden
maatregelen respectievelijk uitgevoerd, in uitvoering of gepland.

-

Er wordt aangesloten bij de initiatieven van ruilverkaveling Vissenaken,
Willebringen en Hoegaarden.

-

De Tracés van Romeinse heirbanen, voormalige spoorlijn (Tienen - Namen) en
grafheuvels worden behouden en indien mogelijk worden de ecologische,
landschappelijke en/of recreatieve potenties (verder) versterkt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
60.1
60.2
60.3

zone tussen de Velpevallei en de vallei van de Molenbeek-Mene ten zuiden van de N3
zone tussen de vallei van de Molenbeek-Mene en de vallei van de Grote Gete
zone tussen de vallei van de Grote Gete en de vallei van de Kleine Gete
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Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw waarbij
deze (via stimulerende maatregelen) zoveel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Kleine landschapselementen moeten behouden, versterkt, ontwikkeld of beheerd
worden. Dit kan door stimulering van vrijwillige beheerovereenkomsten.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
61.1
61.2



Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging
-

De smalle beekdalen (Hoegaardse valleien, Velpe en haar zijbeken, MolenbeekMene) bestaan uit een kenmerkend kleinschalig beekvalleilandschap met
belangrijke natuurwaarden. Er wordt gestreefd naar behoud en versterking van
deze natuurwaarden. Het versterken van de natuurwaarden is waar mogelijk
gericht op het creëren van een ononderbroken gradiënt van de natte alluviale zone
tot en met de droge valleiflank. De landbouwfunctie wordt afgestemd op een
extensief grasland- en weidebeheer. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
de initiatieven in het kader van de ruilverkavelingen in het gebied. De ecologisch
meest waardevolle valleigebieden maken onderdeel uit van het Vlaams
Ecologisch Netwerk.

-

Het behoud van het karakteristieke kleinschalige en afwisselende
beekdallandschap (een afwisseling van moerasvegetaties, grasland, bos en
struwelen) is uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen.

-

Meer ruimte voor de beek en het voorzien van natuurlijke overstromingsgebieden,
gekoppeld aan natuurontwikkeling, kunnen zorgen voor een vertraagde
waterafvoer waardoor wateroverlast stroomafwaarts wordt beperkt. Mogelijke
negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop
worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Een ecologische en landschappelijke versterking van de doortocht van de Grote
Gete door Tienen is gewenst.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien voor de
waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …)
op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
indien de afwezigheid van woon- of intensieve economische functies dit toelaat
gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met de
landbouw- en natuurfunctie. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden
bouwvrije zones afgebakend.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
62.1
62.2
62.3
62.4



zone Kop – Rosdel – Amelo – Aalst tussen de Schoorbroekbeek en de Nermbeek
zone Nerm - Blinde Ezel – Lummendaal ten zuiden van de Nermbeek

vallei van de Velpe en zijbeken Kleine Vondelbeek, Grote Vondelbeek en Vloetgracht
vallei van de Molenbeek en zijbeken Bosbeek, Fonteinbeek en Kleine Beek
Kleine Beek
Schoorbroekbeek

Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor
waterberging
-

De valleien van de bovenloop van de Grote Gete tussen Hoegaarden en Tienen
en de Kleine Gete bestaan uit een afwisseling van beboste percelen en
graslanden in voornamelijk landbouwgebruik omzoomd met houtkanten en
bomenrijen. Deze gevarieerde, halfopen valleilandschappen worden behouden
met ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- en bosontwikkeling. De
natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

De landbouwfunctie blijft behouden voor de grondgebonden landbouw, waarbij
deze (via stimulerende maatregelen) zo veel mogelijk wordt afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de mogelijkheden voor natuurlijke
waterberging. Behoud en versterking van het graslandgebruik is hierbij een
belangrijk uitgangspunt.
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-

Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden,
indien de afwezigheid van woon- of intensieve economische functies dit toelaat
gebruikt voor natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met de
landbouw- en natuurfunctie. Om het waterbergend vermogen te vrijwaren worden
bouwvrije zones afgebakend.

-

Meer ruimte voor de beek en het voorzien van natuurlijke overstromingsgebieden,
gekoppeld aan natuurontwikkeling, kunnen zorgen voor een vertraagde
waterafvoer waardoor wateroverlast stroomafwaarts wordt beperkt. Mogelijke
negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …) op de waterloop
worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte
(hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien voor de
waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van meststoffen, …)
op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Een ecologische en landschappelijke versterking van de doortocht van de Grote
Gete door Tienen is gewenst.

-

Een gedeelte van de Molenbeek ter hoogte van Wijtbroek – Zegelberg is een
waterwinningsgebied van de VMW.

-

Delen van deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als
natuurverwevingsgebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
63.1
63.2
63.3
63.4



Behoud en versterking van bosstructuren
-

Het Meldertbos (vallei van de Molenbeek) is een waardevol alluviaal bosgebied.
Dit bos wordt maximaal gevrijwaard en behouden.

-

Voor alle bossen kan worden gestreefd naar een kwalitatieve versterking. Deze
kan bestaan uit het nemen van structuurbevorderende maatregelen (kapbeheer,
creëren van open plekken, versterking bosrandstructuur, …).

-

Waardevolle cultuurhistorische kenmerken van bossen die deel uitmaken van een
park of kasteeldomein worden behouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
64.1



vallei van de Kleinbeek
vallei van de Molenbeek van Hoksem tot Tienen
vallei van de Grote Gete stroomopwaarts Tienen
vallei van de Kleine Gete stroomopwaarts N3

Kasteelpark van Meldert

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

Ecologische verbindingen worden maximaal gevrijwaard van bebouwing en
vertuining. Het ruimtelijk beleid vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet ondersteunen.

-

Behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in
landbouwgebieden of verstedelijkte gebieden

-

Ecologische verbindingen tussen bosgebieden worden gerealiseerd door het
behouden en versterken van kleine bosjes, hagen en houtkanten.

-

Het uitwerken van deze ecologische verbindingen is een provinciale
(natuurverbindingsgebieden) of gemeentelijke (lokale natuurgebieden)
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
65.1
65.2
65.3
65.4
65.5

Nermbeek door Hoegaarden
Waarbeek t.h.v. Laar - Neerwinden
tussen Sint-Janscollege in de Molenbeekvallei en de Schoorbroekbeekvallei
Loop t.h.v. Neervelp
doortocht van de Velpe door Neervelp
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Kaarten

Kaart 1.

Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Rasterlandschap van Begijnendijk en Baal.

Kaart 2.

Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Heuvelbossen.

Kaart 3a. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Demervallei-Diestiaanheuvels: westelijk deel.
Kaart 3b. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Demervallei-Diestiaanheuvels: centrale deel.
Kaart 3c. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Demervallei-Diestiaanheuvels: oostelijk deel.
Kaart 4.
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Inleiding
1.1

Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaams gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse
regering 5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent,
bestaande uit grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werden grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
afgebakend volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden binnen de
gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zogenaamde “consensusgebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze gebieden liggen binnen een
‘groene’ of een daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 keurde de
Vlaamse regering binnen dit spoor een afbakening goed van circa 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).

2.

Het tweede spoor volgt de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor worden
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied
naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden. Een eerste reeks van zeventien
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering, een tweede reeks van acht gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op 4 februari 2005.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
meer op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar te starten met de tweede fase van het
planningsproces. Hierbij wordt een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én
agrarische structuur uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur houdt het
volgende in:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams
niveau voor een regio. Voor iedere buitengebiedregio maakt een administratieoverschrijdend projectteam
een ruimtelijke visie op.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om voor de ruimtelijke visie een
maatschappelijk draagvlak te creëren. De lokale besturen en belangenorganisaties formuleren vanuit de
eigen terreinkennis, ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen tot bijsturing of verfijning van de
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar deze ruimtelijke visie wordt uitgevoerd. In gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden daartoe enerzijds grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling,
natuurverwevingsgebieden, bosuitbreidingsgebieden en gebieden van de agrarische structuur afgebakend.
Anderzijds worden voor (delen van) grote aaneengesloten landbouwgebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd volgens de methodiek die de Vlaamse Regering hiervoor vastlegde op 3 juni 2005.

1.2

Relatie met andere plannen

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest. Via gemeentelijke of provinciale ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen kunnen gemeenten en provincies de invulling op het terrein verder aanvullen bv. door het
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aanduiden van natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang (provincies),
ecologische infrastructuren van lokaal belang (gemeenten) en het differentiëren van de agrarische gebieden
(provincies en gemeenten). Daarnaast hebben gemeenten en provincies eigen planningstaken inzake wonen,
bedrijventerreinen, recreatie e.d. waarvoor de nodige beleidsruimte moet worden gelaten.
Andere functies en activiteiten kunnen plaatselijk als hoofdfunctie voorkomen in het buitengebied. Het gaat bv.
om bepaalde vormen van recreatie en toerisme zoals golf en motorcross, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
zoals windmolenparken, waterwinningen of ontginningen. Voor deze functies wordt een apart beleid gevoerd met
een eigen planning. Vanuit de ruimtelijke visievorming op landbouw, natuur en bos kunnen randvoorwaarden
aangegeven worden voor de ontwikkeling van deze functies. De visievorming biedt zo een ruimtelijk
afwegingskader voor deze functies.
Tijdens het overleg met gemeenten, provincies en andere administraties moet een afstemming bereikt worden
met deze lopende of geplande planningsprocessen. De bestaande planningsprocessen hebben een eigen
einddoel en worden normaal niet stilgelegd gedurende dit proces.
In de ruimtelijke visievorming wordt tevens rekening gehouden met de optie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen om activiteiten in de stedelijke gebieden te stimuleren en te concentreren.

-

Wanneer de afbakening van een stedelijk gebied vooruitloopt op de visievorming voor en afbakening van de
gebieden van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur wordt bij de ruimtelijke visievorming over het
stedelijk gebied een hypothese met betrekking tot landbouw, natuur en bos geformuleerd. Vanuit deze
hypothese zal bepaald worden wat de grensstellende elementen vanuit het buitengebied zijn en wat de
landbouw-, natuur- en boselementen binnen het stedelijk gebied zijn.

-

Wanneer de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur vooruitloopt op de
afbakening van een stedelijk gebied zal in de nabijheid van het stedelijk gebied ruimte worden gelaten voor
(toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dergelijke ruimte kan letterlijk worden gecreëerd door enkel de
gebieden die een ontegensprekelijke waarde hebben voor landbouw, natuur of bos af te bakenen. Bij de
uiteindelijke afbakening van het stedelijk gebied in een ruimtelijk uitvoeringsplan, kan het nog niet
afgebakende buitengebiedgedeelte eveneens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.

1.3

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Limburgse Kempen en Maasland startte in maart 2006 met een
verkenningsronde die uit de volgende onderdelen bestond:
-

een infovergadering voor betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen waarop het proces werd
toegelicht (aan de hand van een leidraad) en gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst
aan te geven welke elementen vanuit een visie van de gemeente, provincie of belangengroep op landbouw,
natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces;

-

een door de betrokken Vlaamse administraties uitgevoerd, voorbereidend onderzoek naar de visie elementen
vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Limburgse Kempen en Maasland werden geformuleerd. Dit
op basis van een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de
betrokken gemeenten, provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed
en ruimtelijke ordening) en betrokken belangengroepen. Deze verkenningsnota werd februari 2007 in bespreking
gebracht met alle actoren. Gemeenten, provincies, belangengroepen en overige Vlaamse administraties
(natuurlijke rijkdommen, toerisme, openbare werken…) konden tot 15 mei een schriftelijk advies uitbrengen over
deze nota.
In september 2007 werd een zogenaamd programma voor overleg toegelicht en overgemaakt aan alle betrokken
actoren. Hierin werd een opsomming gegeven van de elementen voor overleg op basis van de adviezen op de
verkenningsnota. Het programma bevatte verder een voorontwerp van gebieden waarvoor voorgesteld wordt de
bestaande gewestplannen te herbevestigen.
Het programma van overleg vormde de basis voor een overlegronde met de betrokken actoren in de periode van
oktober tot en met december 2007. Tijdens deze overlegronde werd akte genomen van een reeks
randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie en het voorontwerp van
gebieden voor herbevestiging.
Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en de resultaten van de overlegronde werd
voorliggend eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.
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Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Limburgse Kempen en Maasland
worden geformuleerd. De nota werd opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken
gemeenten, provincies en belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte
adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door de Vlaamse Regering over de verschillende
uitvoeringsacties. Deze uitvoeringsacties zijn indicatief terug te vinden in het programma voor uitvoering, welke is
bijgevoegd bij dit eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur.

2

Situering, rol en positie
2.1

Geografische situering

De buitengebiedregio Limburgse Kempen en Maasland omvat het gedeelte van de provincie Limburg gelegen ten
noorden van het Albertkanaal, met uitzondering van de gemeente Hechtel-Eksel die tot de regio ‘Neteland’
behoort. De grens met Nederland vormt de oostelijke en noordelijke begrenzing van deze regio.
KAART 1 SITUERING LIMBURGSE KEMPEN EN MAASLAND
De volgende gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het plangebied: As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Bree,
Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Kinrooi, Lanaken, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt,
Opglabbeek, Overpelt, Peer, Tessenderlo, Zonhoven, Zutendaal.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen die reeds genomen zijn in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), de
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor het opstellen van de ruimtelijke
visie voor de buitengebiedregio Limburgse Kempen en Maasland.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven
voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
De stedelijke gebieden
Structuurbepalend voor het stedelijk netwerk Limburgs Mijngebied zijn de mogelijkheden van de ruimtelijke
reconversie in functie van het mijnpatrimonium, de economische structuur langs infrastructuurassen en de
versterking van de stedelijke structuur.
De rol van het stedelijk netwerk Kempische as ligt vooral in zijn industrieel-economische functie en in de
ontwikkeling van de elkaar aanvullende (intensieve) toeristisch-recreatieve activiteiten die door landschappelijke
troeven kunnen worden gevaloriseerd.
-

Hasselt-Genk is geselecteerd als regionaal stedelijk gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk
Limburgs Mijngebied.

-

Neerpelt-Overpelt, Bree, Maaseik en Maasmechelen zijn geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal
niveau. Maasmechelen maakt deel uit van het stedelijk netwerk Limburgs Mijngebied. Neerpelt-Overpelt
maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kempische as.

Buitengebied
De buitengebiedregio Limburgse Kempen en Maasland maakt deel uit van een groot aaneengesloten gebied van
het buitengebied, dat in het zuiden en zuidwesten begrensd wordt door het stedelijk netwerk van het Limburgs
Mijngebied (met het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk) en het economische netwerk van het Albertkanaal.
In het noorden wordt het begrensd door het stedelijk netwerk Kempische as en de grens met Nederland. In het
westen sluit de buitengebiedregio aan op de centrale Antwerpse Kempen. In het oosten vormt de Maas een
grensoverschrijdende structuur van internationaal niveau.
Het noordoosten van Limburg wordt gekenmerkt door een dynamische landbouw.
De zeer uitgestrekte bos- en natuurgebieden van het Kempisch plateau met markante steilrand, de mijnterrils, de
bossen, moerassen en laagveenvegetaties van Bocholt en het middenterras van de Maas, de diverse
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vloeiweiden, de ecologisch waardevolle beekvalleien van Demer, Dommel , Bolisserbeek, Abeek, Bosbeek en
Zwarte Beek en de Maasvallei maken deel uit van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau.
De Demer, Dommel , Bolisserbeek, Abeek, Bosbeek en Zwarte Beek zijn structuurbepalende beekvalleien.
De Maas is een structuurbepalende riviervallei op Vlaams en internationaal niveau. In het kader van een
grensoverschrijdende ruimtelijke ontwikkelingsvisie worden de ecologische waarden versterkt, worden inpasbare
vormen van landbouw en recreatie ontwikkeld en ondersteund en een ruimtelijke inkadering van de vastgelegde
afbouw van grindwinning voorzien. Tevens wordt het nodige waterbergend vermogen in de vallei gecreëerd.
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten
worden behouden en versterkt. Genoemd worden de scherp ingesneden beekvalleien, de aanwezigheid van veen
en laagveenvorming in valleien en depressies, ten dele actieve stuifduinen met voedselarme milieus, terrils, de
steile plateaurand van het Kempisch plateau, de kanalen en Maas voor zijn inundaties en belang als
vogeltrekroute.
Gebieden voor economische activiteiten
De zone van het Albertkanaal is een economisch netwerk op Vlaams niveau met het regionaal stedelijk gebied
Hasselt-Genk en de gemeenten Ham, Beringen, Heusden-Zolder, Zutendaal en Lanaken als economische
knooppunten. De kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau van Neerpelt-Overpelt, Bree, Maaseik en
Maasmechelen en de gemeenten Houthalen-Helchteren, Hamont-Achel, Opglabbeek en Dilsen zijn economische
knooppunten buiten de stedelijke gebieden en het economisch netwerk Albertkanaal.
Lijninfrastructuur
De E314 (A2) Aachen-Lummen-Leuven werd als hoofdweg geselecteerd en bezit een verbindende functie op
internationaal en Vlaams niveau. De N74, N75 en N76 zijn geselecteerd als primaire weg I of II en bezitten een
verzamelende functie op Vlaams niveau naar de E314 toe. Ook de N71, N72 en N73 zijn als primaire weg II
geselecteerd en bezitten een verzamelende functie naar de N74 en E25, de hoofdweg Eindhoven-Maastricht-Luik
die ten oosten van ‘de buitengebiedregio ligt. In tweede instantie nemen deze wegen ook een verbindende rol op
zich.
De spoorlijnen Landen-Hasselt-Genk en Aarschot-Hasselt-Genk zijn als hoofdspoorweg voor personenvervoer
geselecteerd. De IJzeren Rijn (Antwerpen-Neerpelt-Ruhrgebied) wordt genoemd als te herwaarderen en te
verlengen hoofdspoorweg voor het goederenvervoer. De mogelijkheid van deze lijn voor personenvervoer dient
nader onderzocht te worden.
Het Albertkanaal is een hoofdwaterweg van internationaal belang en is drager van een economisch netwerk.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde
regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie.
Door de Vlaamse administratie werden werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en de gewenste
agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door
deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling van de oppervlakte en
zullen richtinggevend zijn bij het opmaken van de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
die eruit voortvloeien. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de regio
Limburgse Kempen en Maasland (berekend voor het geheel van alle gemeenten die geheel of gedeeltelijk in de
regio liggen). De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping tussen de twee sectorale kaarten. De
globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van 10.000 ha bosuitbreidingsgebieden over
Vlaanderen door AMINAL afdeling Bos & Groen.
minimumoppervlakte

richtcijfer

maximumoppervlakte

agrarisch gebied

36.620 ha

41.588 ha

Grote eenheden natuur

22.683 ha

27.650 ha

natuurverwevingsgebied
bosuitbreiding

1

24.709 ha
609 ha

1

Waarvan 245 ha in overlap met andere buitengebied regio’s (Haspengouw-Voeren, Hageland en Neteland)
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV kunnen volgende
(algemene) beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Limburgse Kempen en Maasland
geformuleerd worden.
Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw
In grote delen van de centrale en noordelijke Kempen (voornamelijk de gemeenten Peer, Bree, Bocholt, HamontAchel, Neerpelt en Meeuwen-Gruitrode) en het Maasland (Kinrooi, Maaseik) is landbouw momenteel een
belangrijke ruimtelijke drager. Melkveehouderij en in tweede orde varkenshouderij zijn hier de belangrijkste
sectoren. Daarnaast komt in het Maasland ook akkerbouw en tuinbouw voor.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale
oppervlakte om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in
belangrijke mate de landbouwfunctie. Het goed gestructureerde agrarisch gebied wordt om die reden maximaal
gereserveerd voor landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, kan een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op
termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen
in structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft
voor beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur
en kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter
van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening
gehouden met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Met name in het noordelijk deel van de buitengebied regio ‘Limburgse Kempen en Maasland’ is er sprake van
aanzienlijke arealen ‘zonevreemde’ landbouw, deels in gebieden met een historisch landbouwkarakter. Een
belangrijk aandachtspunt is het onderling afstemmen van de landbouwfunctie in deze gebieden met de
ontwikkelingsperspectieven voor natuur en bos .
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie van natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve
hedendaagse ontwikkeling van het erfgoed (bv. markante oude hoeves) vooropstaat, moet ondersteund worden
door een aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de
landbouwactiviteiten in de richting van natuur- en landschapsbeheer ondersteund worden.
In de buitengebiedregio ‘Limburgse Kempen en Maasland’ moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om
het landbouwgebruik beter af te stemmen op de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor
beekrandenbeheer, natuurlijke waterberging, behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle
structuren (houtkanten, verspreide bossen, moerasjes, waardevolle graslanden, kasteelparken en -tuinen…),
buffering van belangrijke natuurcomplexen en bescherming van bron- en infiltratiegebieden op het Kempens
plateau.
Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging
De Maas is een riviervallei op Europees niveau, met een grensoverschrijdend beheer. De Maas heeft in
belangrijke mate de geomorfologie van deze buitengebiedregio mede bepaald (sedimentatie- en
insnijdingsfasen).
De belangrijke beekvalleien hebben hun brongebied op het Kempens plateau. Dommel, Warmbeek, Abeek,
Itterbeek, Bosbeek,… en een aantal beekvalleien met oorspong op het oostelijke en zuidoostelijk plateau
wateren af naar de Maas. Een aantal beken met oorsprong op het zuidelijk deel van het plateau (Laambeek,
Mangelbeek, Zwarte beek, …) behoren tot het Demerbekken. Gezien de specifieke bodemgesteldheid fungeert
het Kempens plateau als infiltratie- en brongebied met hydrologische relaties met de omgevende gebieden
(Vlakte van Bocholt, vijvergebied Midden-Limburg, Maasvallei,…).
De riviervalleien Maas en Demer en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien zijn belangrijke landschappelijke
en natuurlijke dragers. De ecologische processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur in rivier- en
beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in
deze valleien.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties
tussen de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen
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garanderen. Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van de structuurkenmerken en het
waterbergend vermogen van waterlopen en valleien, het vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering
van waterlopen. Maatregelen ter realisatie van deze doelstellingen (hermeandering, verbreding van de bedding,
herwaarding van het winterbed, structuurvariatie in oevers en bedding, …) worden gebiedsgericht ontwikkeld. Het
landbouwgebruik in rivier- en beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van het watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden 2 moeten geweerd worden. Op
die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen van de vallei (met
lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een ecologische
meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuüm van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.
Behoud van het industrieel-archeologisch (o.a. watermolens) en cultuurhistorisch (o.a. kastelen) patrimonium
gebonden aan waterlopen en valleien is een uitgangspunt. Een verantwoord hergebruik op maat van de
waterloop en/of het valleigebied moet mogelijk zijn.
Om beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren
wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd. Met name het behoud en herstel van de hydrologische relatie
en eigenheid van het Kempens Plateau als infiltratiegebied en omgevende ‘vochtige’ en ‘natte’ gebieden (Vlakte
van Bocholt, vijvergebied Midden-Limburg, Maasvallei,…) verdient bijzondere aandacht.
Specifiek voor de Maasvallei dient het ruimtelijk beleid de ruimtelijke randvoorwaarden te creëren die het integraal
waterbeheer (veiligheid, ecologie, …) zoals vervat in de bekkenbeheerplannen, Grensmaasproject,…
ondersteunen. Afstemming met Nederland is hierbij essentieel.
Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een netwerk
De buitengebiedregio Limburgse Kempen en Maasland wordt gekenmerkt door een bijzonder gevarieerde
natuurlijke structuur gaande van de uitgestrekte bos- en heidegebieden op het Kempens plateau en de
noordelijke Kempen, de vochtige depressies van de vlakte van Bocholt en de vijvergebieden van MiddenLimburg. Beekvalleien bevatten vaak bijzondere natuurwaarden en zijn ecologische corridors tussen de grote
natuurcomplexen op regionale schaal. Verwevenheid van kleinschalige en/of extensieve agrarische
landschappen in relatie tot de valleien en natuurcomplexen is een belangrijke kwaliteit van de natuurlijke structuur
binnen deze regio.
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten
voldoende omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en
voldoende gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende elementen en processen die aan
de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Ecologisch verantwoorde
bosuitbreiding kan daarbij een rol spelen.
Het ruimtelijk beleid is er in deze regio op gericht meer samenhangende landbouw- en natuureenheden af te
bakenen (b.v. in de Vlakte van Bocholt en de uiterwaarden van de Maasvallei), zodat een beter afgestemd
(water)beheer mogelijk is. De uitgestrekte bos- en heidegebieden op het Kempens plateau dienen als grootste,
aaneengesloten natuurgebieden van Vlaanderen worden behouden en versterkt (Nationaal Park Hoge Kempen).
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur
gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
Kenmerkend voor de arme zandgronden van de Kempen zijn de heidelandschappen met een afwisseling van
open zanden, bos, heide en vennen. Bestaande heidecomplexen worden behouden en waar mogelijk verder
ontwikkeld en/of uitgebreid. Hierbij wordt aangesloten op de potenties vanuit het fysisch systeem (landduinen,
ven(relicten), ongestoorde bodemprofielen,…). Uitbreiding van bos- en heidegebieden kunnen worden versterkt
door opheffing van intensieve enclaves. Aandacht moet eveneens gaan naar buffering van bos- en
natuurgebieden tegen aangrenzend landgebruik en de creatie van stapsteenbossen. Bosuitbreiding kan in
sommige gebieden aangewezen zijn om natuurgebieden te bufferen.

2

met overstromingsgevoelige gebieden worden minstens de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de
watertoetskaarten bedoeld
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Geomorfologische structuren (steilrand plateau, oude (Maas)meanders, …), dijken, kanalen, holle wegen,
mijnterrils,… zijn opvallende landschapselementen die de natuurlijke structuur versterken. Ook bepaalde
(herbestemde) ontginningsplassen/gebieden kunnen hiertoe gerekend worden. Samen met veelvuldig
voorkomende kleine landschapselementen (houtkanten, bomenrijen, …) en verspreide bosfragmenten binnen het
agrarische gebied, kleinschalige landschappen en beekvalleien, zijn ze van belang als habitat en verbinden ze de
grote natuurcomplexen. Het ruimtelijk beleid is erop gericht voor deze ecologische infrastructuur een
basiskwaliteit tot stand te brengen, die het voortbestaan van planten en dieren, gebonden aan het
cultuurlandschap, moet garanderen en migraties toelaat van organismen gebonden aan specifieke biotopen..
Behoud van deze elementen en hun verbindingsfunctie moet gegarandeerd blijven. Recreatief medegebruik van
een aantal van deze verbindende structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van
toeristisch-recreatieve netwerken moet mogelijk zijn.
Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur
De buitengebiedregio ‘Limburgse Kempen en Maasland’ is een bosrijke regio. Het versterken van de interne
bosstructuur en de multifunctionaliteit van bos, het inbedden van waardevolle boscomplexen in samenhangende
gehelen en het versterken van onderlinge verbindingen zijn belangrijke beleidsdoelstellingen voor deze regio.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op
een maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie. Bosuitbreiding in deze regio vindt
vooral plaats door opheffing van enclaves met een intensief grondgebruik en in functie van het versterken van
onderlinge verbindingen door middel van stapsteenbossen. In een aantal gevallen kan bosuitbreiding ook
aangewezen zijn om natuurgebieden te bufferen.
Bij de stedelijke gebieden wordt de mogelijkheid én de wenselijkheid onderzocht om stadsbossen en/of
speelbossen te realiseren. De bossen zouden moeten aansluiten bij bewoonde kernen en moeten voldoende
groot zijn om hun multifunctionele opdracht te kunnen dragen.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én
rekening houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.
Cultuurhistorisch waardevolle parken (zoals bv. in de Maasvallei) zijn belangrijk als publieke groene en open
ruimte en vormen noodzakelijke schakels in een landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven als
volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven.
Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen
Het typische (uiterwaarden)landschap van de Maasvallei, de vochtige depressies in de Vlakte van Bocholt met
unieke natuur- en landschapswaarden, het vijvergebied Midden Limburg, de historische stabiele (Kempense)
landbouwlandschappen, het Kempens plateau met steilrand en uitgestrekte bos- en natuurgebieden en de
waardevolle valleilandschappen van de op het Kempens plateau ontspringende beken vormen kenmerkende en
identiteitsbepalende landschappen.
Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle landschap- en
erfgoedelementen, evenals de architecturale kenmerken van het bouwkundig erfgoed en historische
nederzettingen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van de eigenheid en
identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt worden. Nieuwe
ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen versterken en
landschappelijk ingepast worden. Recreatief medegebruik, afgestemd op de aanwezige waarden van gave
landschappen, alsmede van een aantal lijnvormige landschapselementen als trage wegen voor functioneel
verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken, moet mogelijk zijn.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Bestaande ontginningen worden na stopzetting van de economische activiteiten
maximaal geïntegreerd in het omliggende landschap. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in site te
bewaren. Bij belangrijke ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingarchief, waardoor de
site gedocumenteerd en bewaard blijft.
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de
integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te
realiseren. Om de identiteit van het landelijk gebied te versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en
verankerd worden in het typische cultuurlandschap.
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Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte
De buitengebiedregio ‘Limburgse Kempen en Maasland’ is een belangrijk toeristisch-recreatief gebied. Enerzijds
vormen uitgestrekte bos- en natuurgebieden een attractief decor voor extensieve natuur- en landschapsgerichte
recreatievormen en recreatief mede-gebruik (fietsen, wandelen,…), anderzijds is sprake van een sterk
uitgebouwde infrastructuur van hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve vormen in het buitengebied is het recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het gebied. Enkel op basis van een integrale ruimtelijke visie op een
bepaald gebied van het buitengebied kan het recreatief mede-gebruik worden geregeld.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren
voor laagdynamische toeristisch-recreatieve bestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk
gebied. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de erfgoedbakens en kansen
bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en recreatie.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte. Een gedifferentieerd recreatief medegebruik van
waardevolle natuur- en/of landschapscomplexen moet in overeenstemming zijn met de ruimtelijke draagkracht
van deze gebieden.
Dit landschappelijk en cultureel erfgoed in deze regio (uitgestrekte bos- en heidecomplexen, de beekvalleien,
kasteelparken, industrieel erfgoed van watermolens en mijnverleden) vormt een aanknopingspunt voor
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan
bijgedragen worden aan het behoud én aan een hedendaagse ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de
identiteit van de regio kan versterken.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Limburgse Kempen en Maasland

10/44

Gewenste ruimtelijke structuur

4

maart 2008

Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe een aantal beleidsmatige
deelruimten voor de buitengebiedregio te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een
samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Limburgse Kempen en
Maasland wordt aangegeven door beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten te formuleren voor 4
deelruimten.
I.

Maasland

II. Hoge Kempen
III. Vlakte van Peer en
bekken van
Warmbeek en
Dommel
IV. Noordelijk Demerland

4.1

Deelruimte I. Maasland

Situering
De deelruimte ‘Maasland’ omvat zowel de eigenlijke Maasvallei (Laag en Middenterras) als de Vlakte van Bocholt
(uitwaaiering van het middenterras). Om de samenhang van grote natuurcomplexen zoveel mogelijk te bewaren
wordt de Maasvallei binnen het kader van dit afbakeningsproces omschreven als de zone tussen de Grensmaas
en de buitenperimeter van de grote bos- en natuurcomplexen van de Hoge Kempen. De Vlakte van Bocholt komt
overeen met het gebied gelegen tussen de grens met Nederland (in het noorden) en de steilrand en de ZuidWillemsvaart/Kempisch kanaal in het zuidwesten.
Ruimtelijke visie
De eigenlijke Maasvallei is een relatief smalle zone, ingesnoerd door de Maas en de grote natuurcomplexen van
de Hoge Kempen. De zuidelijke Maasvallei wordt gekenmerkt door een erg versnipperd voorkomen te wijten aan
uitwaaierende bebouwing vanuit de grotere centra (Maasmechelen, Lanaken,…), industriële ontwikkeling en
ontginningen. Meer naar het noorden toe (noordelijk Maasland en Vlakte van Bocholt) neemt het belang van de
landbouw toe als structurerend element van de open ruimte. In de Vlakte van Bocholt komen uitgestrekte,
waardevolle natuurcomplexen voor, in veel gevallen samenhangend met natte milieuomstandigheden (depressies
en kwel) en historisch kleinschalige (agrarische) landschappen.
De visie voor de eigenlijke Maasvallei is erop gericht de verdere versnippering en dichtslibbing van de open
ruimte tegen te gaan door het behoud en versterking van de agrarische gebieden en de ingebedde natuur- en
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landschapswaarden. In de uiterwaarden dient specifieke aandacht te gaan naar de afstemming van het
ruimtegebruik met de randvoorwaarden inzake veiligheid (waterbeheer), landschappelijke identiteit en
ecologische kwaliteit en dit grensoverschrijdend perspectief. Behoud en versterking van (landschappelijke en/of
ecologische) open ruimte corridors tussen de Maas en de Hoge Kempen zijn eveneens belangrijke
uitgangspunten.
Voor de Vlakte van Bocholt staat het behoud en versterking van de open ruimte voorop. De land- en tuinbouw
dient binnen de randvoorwaarden van een samenhangend ecologisch en landschappelijk raamwerk van kleine
landschapselementen, bosfragmenten e.d.m. voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. De omvangrijke
(grensoverschrijdende) bos- en natuurcomplexen worden verder ontwikkeld tot samenhangende en goed
gebufferde gehelen.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Maasland wordt weergegeven door middel van een aantal
structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 2 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1: MAASLAND – GEBIED A1: VLAKTE VAN BOCHOLT
KAART 3 GEWENSTE DEELRUIMTE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1: MAASLAND – GEBIED A2: NOORDELIJK MAASLAND
KAART 4 GEWENSTE DEELRUIMTE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1 MAASLAND – GEBIED A3: MIDDEN MAASLAND
KAART 5 GEWENSTE DEELRUIMTE STRUCTUUR DEELRUIMTE 1 MAASLAND – GEBIED A4: ZUIDELIJK MAASLAND

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Maasland is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Behoud samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open
ruimte
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden in het noordelijk Maasland
worden voor de landbouw gevrijwaard. De grondgebonden landbouw
(melkveehouderij, (vollegronds)tuinbouw) functioneert hier als belangrijkste
ruimtelijke drager van het gebied.

-

De aaneengesloten gebieden van de landbouwstructuur worden zoveel mogelijk
vrijgehouden van bebouwing. De bouwvrij te houden gebieden situeren zich in
eerste instantie waar zowel de landbouwstructuur als de landschappelijke
structuur hierbij gebaat is.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen zoals
bomenrijen, houtkanten, waardevolle bermen, waterlopen, poelen en bosjes,
zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt. Dit kan
door stimulering van vrijwillige beheerovereenkomsten.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat
de waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Functiewijzigingen van het agrarisch gebied worden zoveel mogelijk vermeden.
Nieuwe functies zijn alleen mogelijk als ze de beroepslandbouw niet hinderen,
geen grote verkeersmobiliteit genereren en als ze aansluiten op de
landschappelijke kwaliteiten van het gebied.

-

Hobbylandbouw situeert zich zoveel mogelijk in aangetaste landbouwgebieden
aansluitend met de woonkernen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
1.1

Driehoek: Kinrooi – Kessenich – Maaseik
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Vrijwaren van gebieden voor grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte met behoud en
ontwikkeling van KLE’s, bosfragmenten
-

De goed gestructureerde agrarische gebieden ten westen van de centrale
depressie in de Vlakte van Bocholt worden voor de landbouw gevrijwaard. De
grondgebonden landbouw (melkveehouderij) functioneert hier als belangrijkste
ruimtelijke drager van het gebied. In het midden-en zuidelijk Maasland is de
landbouwstructuur versnipperd door uitdijende woonkernen, (grootschalige)
ontginningen, industriële ontwikkelingen, lintbebouwing en verspreid liggende
bos-en natuurgebieden. De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn echter wel
structuurbepalend voor grote delen van het buitengebied. In deze gebieden staat
het behoud van de landbouwfunctie voorop.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen
zoals bomenrijen, houtkanten, waardevolle bermen, waterlopen, poelen en
bosjes, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt en
habitats van vogels van kleinschalige cultuurlandschappen gevrijwaard blijven.
Vooral in de overgangsgebieden met de grotere vallei- en natuurcomplexen is
een dichter raamwerk vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt wenselijk.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat
de waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De goed gestructureerde agrarische gebieden sluiten in de Vlakte van Bocholt
en noordelijk Maasland aan op een aantal lager gelegen natuurcomplexen
(Stamprooierbroek/Urlobroek/Grootbroek, Smeetshof, Zig, Jagersborg en
Vijverbroek) waarmee ze een nauw verweven waterbeheer delen. Afstemming
van het waterbeheer (zowel kwantitatief als kwalitatief) en buffering in de
overgangszones is wenselijk. Ter hoogte van Lozen is de versterking van de
waardevolle beekvalleien van de Lozerbeek en de Lozerbroekbeek in functie
van zeldzame blauwgraslanden en mesotrofe valleibossen wenselijk. Hiervoor
dient men het aangrenzende landgebruik in de lokale infiltratiegebieden te
bufferen om de gunstige waterhuishouding te herstellen en voedselarme
millieucondities te herstellen.

-

In het zuidelijk en midden Maasland vormen de landbouwgebieden belangrijke
open ruimte verbinding tussen het Kempisch Plateau en de alluviale Maasvlakte.
De aaneengesloten gebieden van de landbouwstructuur worden zoveel mogelijk
vrijgehouden van bebouwing. De bouwvrij te houden gebieden situeren zich in
eerste instantie waar zowel de landbouwstructuur als de landschappelijke
structuur hierbij gebaat is.

-

In de Vlakte van Bocholt en het noordelijk Maasland behoort laag dynamische
recreatief medegebruik tot de mogelijkheden. Gezien de ligging in of in
aansluiting met het stiltegebied Stamprooierbroek en omgeving, zijn recreatieve
activiteiten die gepaard gaan met lawaaihinder binnen deze gebieden niet
wenselijk (motoren, quads, terreinwagens,…).

-

Erosiebeperkende maatregelen zijn aan te raden langsheen de noordoostelijke
steilrand tussen Bree en Maaseik door verhoging van de hydraulische ruwheid
van het landschap (bodembedekking, KLE’s, …). Schaalvergroting langsheen de
steilrand is niet wenselijk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Veldhoven- Kreiel
Tongerlo – ’t Hasselt - Waterloos – Voorshoven
Omgeving Molenbeersel
Maaseik tot Stokkem
Ten oosten van centrum Lanklaar
Molenveld
Ten oosten van Meeswijk
Van Stokkem tot Eisden
Van “Steenbakkerij” tot Uikhoven
Ten noorden van Rekem
Van Neerharen tot Smeermaas
Heikant - Waterkant
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Behoud en versterking van ecologisch waardevolle graslanden in een open tot halfopen agrarisch
landschap
-

Het betreft graslandcomplexen met een dicht netwerk aan sloten en poelen met
aandacht voor de instandhouding van typische soorten (voornamelijk
weidevogels) gebonden aan een open tot halfopen cultuurlandschap met
speciale aandacht voor hydrologische afstemming tussen landbouw en
natuurwaarden.

-

Deze gebieden kunnen worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De ruimtelijke vertaling en verfijning van dit concept moet verder onderzocht
worden in relatie tot ruimtelijke omschrijving van de gebieden 5.1.
(Stamprooierbroek), 6.1.(Zuurbeekvallei) en 2.12. (Heikant/Waterkant) en
bijbehorende concepten, rekening houdend met de hydrologische samenhang
binnen het gebied.
Dit onderzoek dient uitsluitsel te geven over het kader waarbinnen
landbouwactiviteiten mogelijk zijn, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstelingen voor natuur (NATURA 2000), een objectieve
evaluatie van de socio-economische betekenis van het gebied binnen de
agrarische macro-structuur en de potenties voor natuurontwikkeling.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
3.1



Sint- Maartensheide / Broekkant – Waterkant

Samenhangende natuur- en boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuuren/of landschapselementen
-

Zowel de grote boscomplexen als de vele verspreide kleine bosjes moeten in
samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden
blijven. Waardevolle alluviale loofbossen en bosbiotopen met moerasbiotopen
en open water vormen hierbij een specifieke te behouden en te versterken
waarde, naast meer open structuren (b.v. graslanden, … langsheen
Hamonterbeek) (Lozerheide).

-

De voor de natuurlijke structuur ecologisch meest waardevolle bossen maken
deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen wordt
gestreefd naar het herstel van de natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van
waardevolle gradiënten en een meer natuurlijke bosstructuur met graduele
overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties,
mantel-zoomvegetaties,…). Ook bosuitbreiding (enclaves, …) behoort tot de
mogelijkheden (Jagersborg,…). Deze waardevolle complexen worden ruimtelijk
gebufferd binnen samenhangende complexen.

-

Overige, verspreid liggende, kleinere bosgebieden worden behouden. Natuur
en/of bos zijn hier de voornaamste functies.

-

Het verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen bossen gericht op het
realiseren van ecologisch samenhangende eenheden is een belangrijk
aandachtspunt. Voor grotere en structuurbepalende boscomplexen wordt
gestreefd naar bosuitbreiding en –inbreiding (o.a. opheffen van enclaves met
intensief landbouwgebruik en realisatie van aaneengesloten bos- en
natuurcomplexen).

-

Bosverbindingen worden gerealiseerd door de bestaande of historische
complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de samenhang van
aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in het gedrang te
brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context (stapsteen concept).

-

De wateringen worden behouden als een specifiek ecologisch, landschappelijk
en cultuurhistorisch gegeven. De unieke landschappelijke en hydrologische
kwaliteiten en potenties worden behouden en waar mogelijk hersteld
(bevloeiingssysteem met mineralenrijk water, soortenrijke hooilanden,…)
(Lozerheide, Neeroeteren en Dilsen).

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief
gezoneerd, gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor
zacht recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) ontsluiten van deze gebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

ecologisch zeer
waardevolle
boscomplexen

overige bosgebieden
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4.1
4.2
4.3
4.4



Behoud en versterking van natuurwaarden in natte milieus en herstel laagveencomplexen
-

Stamprooierbroek en omgeving vormt een natuurlijke depressie in de Vlakte van
Bocholt. Van nature uit komen hier natte milieuomstandigheden voor met
broekbossen, open water, moeras en laagveen. Het gebied vormt een
kerngebied voor herstel van laagveen in Vlaanderen. Dit vereist aandacht en
waar nodig een aanpassing van de lokale hydrologie en het beheer en een
afstemming met aangrenzende (landbouw)gebieden inzake waterbeheer, ruimte
voor KLE’s, beperking eutrofiërende invloeden,…

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
bos- en moerasgebieden maken deel uit van het Vlaams ecologische netwerk of
worden hierin opgenomen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5



Stamprooierbroek en aangrenzend moerasgebieden
Smeetshof
Zig
Vijverbroek
Kollengreend + nabestemming Kleizone en Boterakker fase I

Behoud en versterking van (complexen van) ecologisch zeer waardevolle graslanden als natuurkern
-

Het betreft graslandcomplexen met een dicht netwerk aan sloten en poelen met
aandacht voor de instandhouding van typische soorten (voornamelijk
weidevogels) gebonden aan een open tot halfopen landschap waar natuur
hoofdfunctie is.

-

Het Hemelrijk/Urlobroek wordt tevens gekenmerkt door een sterke
verwevenheid met kleine bosfragmenten en houtkanten.

-

Deze gebieden maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk of worden
er zoveel mogelijk in opgenomen

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
6.1
6.2



Lozerheide
Jagersborg
De Bek-De Wateringen
Booien/Vrietselbeek

Zuurbeekvallei (Sint Maartensheide)
Hemelrijk/Urlobroek

Behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
-

De Brand is een gebied waar landbouw, natuur en bos in sterke verwevenheid
voorkomen met een dicht patroon van houtkanten en bomenrijen.

-

In ‘ Langeren’ wordt gestreefd naar de instandhouding en het herstel van het
kleinschalig bocagelandschap. In ‘Den Tösh’ ligt de klemtoon verder op
moerasontwikkeling. Dit kan een bijdrage leveren aan het behoud van het
waterbergend vermogen van de beek. Langs de Bosbeek wordt gestreefd naar
de ontwikkeling van een beekbegeleidend bos.

-

Deze gebieden maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk of worden
hier in opgenomen. Behoud en ontwikkeling van een kleinschalig en extensief
cultuurlandschap met bijbehorende natuur- en landschapswaarden is hier de
hoofddoelstelling. De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent
graslandgebruik, kan lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

-

In het gebied de Brand zijn landbouw en natuur zowel vanuit functioneel als
ruimtelijk oogpunt sterk verweven. Ook juridisch (gewestplan, afbakening VENe
1 fase) is de situatie erg versnipperd. Deze situatie leidt op het terrein tot
onduidelijkheid en conflicten tussen landbouw en natuur.
Aangezien het gebied in SBZ-V en SBZ-H gelegen is en delen ervan in het
kader van VEN-1e fase werden afgebakend, is het vanuit natuuroogpunt
wenselijk gans het gebied de Brand op te nemen in de natuurlijke structuur. Op
die manier zouden, de voor natuur, negatieve ruimtelijke ontwikkelingen binnen
het landbouwgebied (vergroting percelen, omvorming graslanden naar maïs,
drainage,…) die niet compatibel zijn met de doelstellingen van het
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habitatgebied, een halt kunnen toegeroepen worden.
Anderzijds zijn aanzienlijke delen van het gebied momenteel in
landbouwgebruik. 4 bedrijven liggen voor een zeer groot deel van hun
bedrijfsoppervlakte binnen VEN-1e fase en zullen bij uitbreiding van de
natuurlijke structuur voor aanzienlijke oppervlakten binnen VEN- gebied komen
te liggen. De landbouwgevoeligheidskaart toont voor dit gebied hoofdzakelijk
cat. 4 (hoge gevoeligheid) en cat 3 (gemiddelde gevoeligheid). Vanuit
landbouwstandpunt is een uitbreiding van VEN niet wenselijk en dient het
agrarisch gebied zo veel mogelijk behouden en het verwevingsgebied zo
beperkt mogelijk te blijven.

-

Rekening houdend met voorgaande dient voor dit gebied de ruimtelijke vertaling
en verfijning verder onderzocht te worden in relatie tot de ruimtelijke
omschrijving van de gebieden 2.2 (Sint- Maartensheide- Tongerlo- WaterloosVoorshoven) en 9.2 (Itterbeek: tussen Opitter en de Brand).
Dit onderzoek dient uitsluitsel te geven over de randvoorwaarden waarbinnen
landbouwactiviteiten mogelijk zijn, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor natuur (NATURA 2000), een objectieve
evaluatie van de socio-economische betekenis van het gebied binnen de
agrarische macro-structuur en de potenties voor natuurontwikkeling.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
7.1
7.2



Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

Delen van de valleisystemen van de Abeek/Zuurbeek, Itterbeek , Bosbeek ,
Zanderbeek zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal
niveau.

-

Een meer natuurlijke hydrologie is bepalend voor de ordening van deze valleien.
De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden,
houtkanten, bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde
overgangen naar drogere valleiflanken.

-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen (delen van
Abeek en Itterbeek) dienen in hun landschappelijke en historische context
behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik, kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
8.1
8.2
8.3
8.4



De Brand
Langeren – Den Tösh

Abeekvallei (tussen Bocholt en de Luisen)
Itterbeek tussen Tongerlo en Gremelslo
Bosbeek doorheen Langeren-Den Tösh
Zanderbeekvallei vanaf Zuid-Willemsvaart tot Siemkensheuvel (Maaseik

Behoud en versterking van gevariëerde (open/half open) valleilandschappen met ruimte voor
natuurlijke waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Delen
van dit mozaieklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.
Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk
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afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.
-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd. Het voor een aantal beekvalleien kenmerkende
coulissenlandschap wordt behouden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de aanwezige landbouwfunctie
en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het
ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens gevrijwaard van verdere
bebouwing.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te
voorzien voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling
van meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6



Beken van Veldhoven/Kreiel: Lozerbeek, Lozerbroekbeek, Lechter rietbeek, Veldhoverbeek
Itterbeek: tussen Opitter en de Brand
Itterbeek: tussen Jagersborg en de grens met Nederland
Lossing (historische Abeekvallei) tussen de Zig en de grens met Nederland, inclusief depressie
van Goort en omgeving
Witbeek: tussen Neeroeteren en de grens met Nederland
Zanderbeekvallei vanaf Siemkensheuvel tot de monding in de Maas

Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw en gerelateerd aan de Maasdynamiek
-

Een aantal landbouwzones in de uiterwaarden of grenzend aan de Maas
beschikken over specifieke landschappelijke en ecologische kwaliteiten
(microreliëf, waardevolle graslanden, lijnvormige elementen (houtkanten, hagen,
sloten en beken)). Behoud hiervan is wenselijk.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. Delen van
dit mozaïeklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

In het zomer- en winterbed van de gemeenschappelijke Maas te Lanaken,
Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi wordt de waterbergende
functie behouden en geoptimaliseerd. Randvoorwaarden inzake waterberging
zijn bepalend voor de landbouw. Bepaalde vormen van landbouwexploitatie zijn
niet compatibel met het veiligheidsbeheer (ondermeer laagstamfruit en/of
andere aanplanten, plastic overkappingen, …); omwille van het opstuwende
effect bij hoog water.

-

Binnen deze uiterwaarden moet de nodige ruimte beschikbaar blijven voor de
geplande werken in het kader van het integrale waterbeheer. Specifiek kan
hierbij verwezen worden naar de acties gekoppeld aan de Vlaamse Boertien
locaties Kotem, Herbricht en Hochter Bampd. Dit kan desgevallend gerealiseerd
worden door ruimtelijke verweving binnen dit concept.

-

In de uiterwaarden is een permanente bodembedekking wenselijk vanuit het
standpunt erosiebestrijding. Akkerland in het winterbed is bij hoogwaterafvoer
zeer erosiegevoelig. Een permanent graslandgebruik wordt gestimuleerd.

-

De Maasuiterwaarden worden vrij gehouden van bebouwing (afbakenen van
bouwvrije zones). Bebouwing wordt uit het winterbed verwijderd.

-

Recreatief medegebruik kan ontwikkeld worden in deze zones.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Klauwenhof
Elerweert
Ten zuiden van Voetveer Rotem
Winterbed tussen Molenveld en Leut
Vucht
Winterbed van Kotem tot Uikhoven
Herbricht
Kotem
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Ontwikkeling van een natuurlijk uiterwaardengebied door herstel van dynamisch rivierlandschap
met natuurlijke overstromingsdynamiek in afstemming van de randvoorwaarden inzake veiligheid en
waterbeheer
-

Streefbeeld is een rivier met functionele contacten met de winterbedding via
glooiende oevers, nevengeulen, hoogwaterstroomgeulen. De natuurlijke
overstromingsdynamiek zorgt voor de ontwikkeling en behoud van een mozaïek
van open en halfopen biotopen met pioniervegetaties, stroomdalgraslanden, …
Behoud en ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie primeert in
deze gebieden.

-

Het gaat om de meest waardevolle valleidelen van de Maas. Deze
samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk. De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent
graslandgebruik, kan lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen met in achtname van de
uitgangsdoelstellingen voor deze gebieden en/of instandhoudingsdoelstellingen
in het kader van SBZ (uiterwaard van Heppeneert).

-

In het winterbed van de gemeenschappelijke Maas te Lanaken, Maasmechelen,
Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi wordt de waterbergende functie behouden
en geoptimaliseerd. Het behoud van voldoende open landschap is noodzakelijk
voor het waterbergend vermogen van de vallei (omwille van het opstuwende
effect bij hoog water). Hiertoe kunnen bouwvrije zones worden afgebakend.

-

Waar mogelijk streeft men naar herstel van natuurlijke beekmondingen o.a.
Bosbeek, Zanderbeek, Kikbeek en Ziepbeek, Kogbeek, Vrietselbeek.

-

Extensieve vormen van recreatie afgestemd op de ecologische draagkracht zijn
mogelijk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7



Uiterwaarden van Heppeneert-Elerweert
Bichterweert
Negenoord
Meeswijk-Mazenhoven
Maaswinkel
Herbricht
Hochter Bampd

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

natte ecologische
verbinding

droge ecologische
verbinding

-

De Kempische kanalen hebben, naast hun primaire functie voor de
scheepvaart, een functie als natte natuurverbinding en zijn van belang voor de
migratie van planten en dieren. In het agrarisch gebied vormen kleine
landschapselementen een belangrijke functie als natuurverbinding tussen de
grotere bos- en natuurcomplexen.

-

De Lossing is een kunstmatig gegraven afwateringskanaal dat de centrale
broekgebieden (Stamprooierbroek, Urlobroek, Grootbroek,…) ontwatert naar de
Maas.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie waarin deze
elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van
een hydrologische, landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie mee ondersteunt.

-

De Kempische kanalen hebben een belangrijke economische en recreatieve
functie voor de beroeps- en pleziervaart. Het ruimtelijk beleid is er op gericht
deze functies te ondersteunen, dit in evenwicht met de natuurverbindende
functie en landschappelijke kwaliteiten.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Zuid-Willemsvaart
Kanaal Bocholt Herentals
Abeek (gegraven tracé (Lossing)) vanaf verdeelwerk met Itterbeek tot Bink
Itterbeek doorheen Opitter en Tongerlo
Zuurbeekvallei vanaf N73 tot natuurcomplex in Vlakte van Bocholt
Witbeek tot centrum Neeroeteren

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Limburgse Kempen en Maasland

18/44

Gewenste ruimtelijke structuur

maart 2008

12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17



Open ruimte verbindingen
-

Doorheen het bebouwingslint langs de N78 zorgen een aantal open ruimte
verbindingen voor waardevolle landschappelijke en ecologische relaties tussen
de Hoge Kempen en Grensmaasvallei.

-

Om de landschappelijke eigenheid te bewaren moet vertuining en versnippering
worden tegengegaan. Nieuwe bebouwing wordt zoveel mogelijk geweerd.
Hiertoe kunnen bouwvrije zones worden aangeduid.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
13.1
13.2



Witbeek t.h.v. Ophoven/Geistingen
Bosbeekvallei tussen Berg en de Tösh (Neeroeteren)
Bosbeek door verstedelijkt gebied vanaf Tösh
Kikbeek tussen Park Hoge Kempen en Maas
Ziepbeek tussen Park Hoge Kempen en Maas
Tussen Schootshei en omgeving Bichterweerd (Dilsen-Stokkem)
Tussen bossen ten oosten van Driepaalhoeve en omgeving voetveer Rotem, via Ommerstein:
(Dilsen-Stokkem)
Tussen boscomplex Platte Lindenberg en Negenoord te Dilsen
Tussen drinkwaterwinning Eisden en omgeving voetveer via kasteelpark Leut
Tussen Daalbroek en Ziepbeek (Lanaken en Maasmechelen )
Tussen Pietersembos en kasteel Hocht

verbinding tussen boscomplex Platte Lindenberg en Negenoord te Dilsen
verbinding tussen Opgrimbie en Uikhoven

Behoud en versterking van (complexen van) ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

Gebieden van ecologisch belang waar landbouw, natuur en bos in een
afwisselend patroon als vlakvormige elementen voorkomen en/of
landbouwgebieden met een dicht patroon of netwerk van kleine natuur- en
landschapselementen als punt- en lijnelementen (dreven, houtkanten, dijken,
kle’s, ….)

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Delen
van dit mozaieklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw hebben.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de
ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige
bos-, natuur-, en landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt
het beheer van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel
mogelijk afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Het gebied de Dijken/Basdonk/Hagedoren wordt gekenmerkt door een relatief
grote dichtheid van bosfragmenten, houtkanten, bomenrijen naast
moerasgebiedjes (al dan niet gekoppeld aan historische vennen bv. Batven).
Dit gebied heeft een belangrijke landschapsecologische rol als verbinding
tussen de natuurcomplexen van Jagerborg en Stampooierbroek. Landbouw is
een belangrijke drager binnen dit gebied. De aanwezige kleine natuurgebiedjes
moeten behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Binnen deze zone wordt
geen uitbreiding of ontwikkeling van grote natuurgebieden voorzien.

-

In de Maasvallei bevinden de natuurwaarden in cultuurlandschap zich vooral in
de ecologisch waardevolle graslanden en lijnvormige elementen (hagen,
houtkanten, sloten en beken) en in een aantal typische vogels gebonden aan
een open tot halfopen cultuurlandschap van grondgebonden landbouw.

-

Ter hoogte van het Vijverbroek is een goede hydrologische afstemming met het
laagveengebied Vijverbroek noodzakelijk en dient de verweving vertaald te
worden naar de instandhoudingsdoelstellingen in het kader van NATURA 2000.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

de Dijken/Basdonk/Hagedoren
omgeving Vijverbroek
Zone ten westen van Wurfeldermolen
De Bek
Ommerstein
Veeweide-Meeswijk
Zangersheide-domein Pietersheim
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Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische en/of recreatieve waarde
-

Een aantal grindplassen zijn structuurbepalend met een (potentieel) ecologische
waarde of met een verweving van functies (natuur, landschap, recreatie,
waterberging). Het gaat om antropogene waterpartijen ontstaan door industriële
winningen van grind of zand. Binnen deze waterpartijen kunnen bepaalde zones
een hoofdfunctie natuur krijgen, en streeft men naar een herstel van ondiepe
water- en moeraszones en rustmogelijkheden voor avifauna.

-

Natuur is hoofdfunctie voor de waterpartijen Koole Greent, Bichterweert en
Negenoord en een medefunctie (naast recreatie, …) op de Vissen Akker/Daler
Oe en Herenlaak . Met het nabijgelegen natuureducatief centrum De Wissen
kunnen de plassen van Negenoord ook een functie vervullen binnen
natuureducatie.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7



Koole Greent
Vissen Akker/Daler Oe
Herenlaak
Meerheuvel-Bichterweert
Negenoord
Boorsem
plassen tussen Oud-Rekem en Uikhoven

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Oude landbouwlandschappen, historische wateringen en waardevolle
natuurcomplexen vormen een specifiek cultuurhistorisch en landschappelijk
gegeven. Het behoud van deze, voor de Limburgse Kempen kenmerkende
landschappen, moet gegarandeerd worden.

-

Het historisch uiterwaardenlandschap met oude verlande Maasmeanders,
maasdorpen, dijken, micro-reliëf, … is sterk aangetast door de grindwinningen.
Toch zijn er nog een aantal uiterwaarden vrij intact gebleven o.a. Heppeneert,
Maaswinkel, Kotem, Uikhoven. Het resterend uiterwaardenlandschap, met zijn
specifieke kwaliteiten, moet gevrijwaard blijven.

-

Het aanwezige bodemarchief en archeologische sites, kasteeldomeinen en
bouwkundig erfgoed, de vele watermolens, het voorkomen van plaggenbodems,
het historisch stabiele en kleinschalige bodemgebruik met kleine
landschapselementen en de diverse wateringen zijn kenmerkende, te vrijwaren
elementen.

-

De instandhouding van kleine landschapselementen zoals bomenrijen en
houtkanten moet gegarandeerd worden. Stimulerende maatregelen kunnen
worden ingezet op beheer en herstel van dergelijke elementen.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk van dergelijke elementen.

In overdruk

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11

Watering Lozerheide en kasteel het Lo
Stamprooierbroek en Abeekvallei
Vallei van de Itterbeek en de Brand
Vijverbroek
De Tösh-Langeren-Wurfeld
Maasterrassen en Schootsheide
Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert met kasteel Ommerstein
Maasvallei van Maasmechelen tot Stokkem met kasteeldomein Vilain XIV
Oud-Rekem
Kasteel van Hocht en Hochterbampd
Domein Pietersheim en omgeving
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
17.1
17.2
17.3

4.2

Kleinstedelijk gebied van Bree
Kleinstedelijk gebied van Maaseik
Kleinstedelijk gebied van Maasmechelen

Deelruimte II. Hoge Kempen

Situering
De Hoge Kempen, gelegen op het hoogste deel van het Kempens Plateau, omvat de twee grote natuur- en
boscomplexen Park Midden-Limburg en Park Hoge Kempen met tussenliggend stedelijk gebied van Genk en het
open ruimte gebied van de Bosbeekvallei. Omvangrijke bos- en natuurgebieden en de steilrand van het Kempens
Plateau vormen de grens van deze deelruimte.
Visie
De bos- en heidecomplexen met aansluitende waardevolle beekvalleien van de Hoge Kempen behoren tot de
grootste aaneengesloten natuurgebieden van Vlaanderen. Dat aaneengesloten karakter moet worden behouden
en versterkt door verdere versnippering tegen te gaan, intensieve functies binnen deze gebieden af te bouwen en
waardevolle bos- en natuurgebieden in te bedden binnen samenhangende gehelen. Onderlinge
natuurverbindingen en unieke hydrologische relaties worden behouden, hersteld en ontwikkeld. Toerisme is een
belangrijke nevenfuntie die binnen het ecologische en landschappelijke kader verder kan worden ontwikkeld.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Hoge Kempen wordt weergegeven door middel van een
aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 6 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE II. HOGE KEMPEN – GEBIED B1: WESTELIJK DEEL
KAART 7 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE II. HOGE KEMPEN – GEBIED B2: NOORDOOSTELIJK DEEL
KAART 8 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE II. HOGE KEMPEN – GEBIED B3: ZUIDOOSTELIJK DEEL

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Hoge Kempen is opgebouwd uit een aantal ruimtelijke
concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende structuurschetsen. De
nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de structuurschetsen.


Nationaal Park Hoge Kempen en aangrenzende bos- en natuurcomplexen verder ontwikkelen als
groot, aaneengesloten natuur- en landschapscomplex
-

Het Nationaal Park Hoge Kempen koppelt de bescherming en herstel van grote
bos- en heidegebieden aan de economische ontwikkeling van de streek als
toeristische bestemming.

-

Binnen de perimeter van het Nationaal Park staat herstel en ontwikkeling van een
groot, aaneengesloten natuurgebied met bossen, samenhangende
heidecomplexen, vennen, ingesneden valleisystemen (Asbeek, Ziepbeek,
Kikbeek) en natuurlijk heringerichte zand- en grindgroeven met open
waterpartijen, natuur heide en moeraszones centraal. Voor een aantal zeer
waardevolle boscomplexen (Dilserbos, Platte Lindenberg) grenzend aan het
Nationaal Park staat eveneens behoud en ontwikkeling van de natuurfunctie
voorop. Lokaal heideherstel en/of ontwikkeling van een meer natuurlijk loofbos is
hier gewenst. Het geheel van gebieden maakt onderdeel uit van het Vlaams
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Ecologisch Netwerk.
-

De werking van dit gebied als belangrijk infiltratie- en brongebied voor
verschillende waardevolle beek- en kwelsystemen wordt behouden en waar
mogelijk hersteld.

-

De steilrand van het Kempens Plateau is een te behouden structuurbepalende
reliëfcomponent. Langs de voet komen waardevolle aaneengesloten kwelzones
met natte heide, veenbossen en laagveen voor. De natuurlijke hydrologie in deze
zones dient behouden te blijven.

-

Voor enclaves met intensief landgebruik (ontginningen, industrieterreinen,
crosscircuits, intensieve landbouw) wordt op lange termijn gestreefd naar een
uitdoving van deze functies en herstel van natuurlijke biotopen.

-

Een aantal recreatieve poorten aan de rand van het Nationaal Park staat in voor
de opvang van recreanten en dient als vertrekpunt voor een goed uitgebouwde
infrastructuur voor zachte vormen van recreatie, afgestemd op de hoge
ecologische waarden in het Nationaal Park.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
18.1



Nationaal Park Hoge Kempen en aangrenzende noordelijke boscomplexen (Dilserbos, Platte
Lindenberg)

Behoud en versterking van ecologisch waardevolle complexen van bossen, heiden, landduinen en
vennen
-

De verschillende grote, aaneengesloten bos- en heidegebieden met vennen en
landduinen worden in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke
context behouden en versterkt.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
natuurcomplexen maken zo veel mogelijk deel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk. Er wordt gestreefd naar behoud en herstel van de natuurlijke hydrologie,
waardevolle gradiënten en graduele overgangen tussen bos, struwelen, heide,
pioniersvegetatie, zandverstuivingen en vennen.

-

De werking van deze gebieden als belangrijk infiltratie- en brongebied voor
verschillende waardevolle beeksystemen wordt behouden en waar mogelijk
hersteld.

-

De gebieden worden ruimtelijk gebufferd door bos- of natuuruitbreiding op
landbouwenclaves of direct aangrenzende landbouwgronden die essentieel zijn
als buffer naar zeer kwetsbare natuurwaarden. Hierbij is tevens aandacht voor het
verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen bos- en natuurgebieden.

-

Voor het militair domein van Houthalen-Helchteren (gebied 19.1),
Terhaagdoornheide – De Teut - Molenheide (gebied 19.2), en Oudsberg (gebied
19.4) gaat speciale aandacht uit naar het behoud en de versterking van een
ruimtelijk samenhangende en grootschalige heidestructuur. Binnen het militair
domein van Houthalen-Helchteren wordt gestreefd naar een duurzame combinatie
van het militair gebruik met de instandhouding en actief herstel van de
waardevolle biotopen.

-

De steilrand van het Kempens Plateau is een te behouden structuurbepalende
reliëfcomponent.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen, …) ontsluiten van deze gebieden.

-

Voor het gebied Ophovenerbos-Kruisberg (gebied 19.3) meer bepaald voor de
‘Gronden van Roberti’ en de ‘zonevreemde landbouw westelijk van de baan
Gruitrode – Opglabbeek’ dient de ruimtelijke vertaling en verfijning verder
onderzocht te worden. Voor de ‘Gronden van Roberti’ moet de ruimtelijke vertaling
en verfijning onderzocht worden in relatie tot de ruimtelijke omschrijving van
gebied 32.3 op kaart 11 (land-en tuinbouwgebied Meeuwen-Gruitrode)
Bij dit onderzoek dient rekening te worden gehouden met de hydrologische en
ecologische samenhang binnen het gebied. Dit onderzoek dient uitsluitsel te
geven over het kader waarbinnen landbouwactiviteiten mogelijk zijn, rekening
houdend met de instandhoudingsdoelingen voor natuur (NATURA 2000), een
objectieve evaluatie van de socio-economische betekenis van het gebied binnen
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de agrarische macro-structuur en de potenties voor natuurontwikkeling
-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9



Behouden en versterken van samenhangende boscomplexen
-

Rondom en in aansluiting op de omvangrijke en ecologisch zeer waardevolle bosen natuurcomplexen liggen tal van boscomplexen met een lagere natuurwaarde.
Een deel van deze bossen wordt opgenomen in natuurverwevingsgebied.
Gebiedsgericht en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten
worden gelegd.

-

Landschapsecologische relaties tussen deze bossen en de aangrenzende
omvangrijke en ecologisch zeer waardevolle bos- en natuurcomplexen worden
behouden en versterkt.

-

Een kwalitatieve versterking, gericht op een meer gevarieerde bosstructuur, is
gewenst. Beperkte bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de
uitbreiding van de bosstructuur op landbouwenclaves.

-

Rondom de terril bij Winterslag wordt gestreefd naar een beperkte versterking van
de bosstructuur in overeenstemming met de bestaande uitvoeringsplannen, in
functie van het functioneren als recreatief groengebied.

-

De bossen rondom het Nationaal Park Hoge Kempen kunnen een rol vervullen in
de spreiding van de recreatiedruk en als buffer voor de zeer waardevolle
natuurcomplexen binnen het park.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17



Militair domein van Houthalen-Helchteren
Terhaagdoornheide – De Teut – Molenheide
Ophovenerbos – Kruisberg
Oudsberg
Gruitroderbos – Solterheide
Moorsberg – Heiderbos
Schootshei
Asselberg – Stelebos – Grote Heide – Hoefaart
Bosjes ter hoogte van Gellik

Hoevebos
Bossen langsheen de Laambeekvallei
Bossen aansluitend op de Hengelhoeve
Schemmersberg – Zonhovenheide
Terril bij Winterslag
Bos bij De Houw
Dornerheidebos
Horensberg
Oleinderheide
Looienheide
Heibos
Grote Kiewitheide
Militair domein van Zutendaal
Onder de Berg
Keestrobos
Bosfragmenten ten noordoosten van Dorne
Bosfragmenten rond kasteel Luciebos

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in landschappelijk en ecologisch waardevolle
valleien
-

De in het Kempens Plateau ingesneden valleien (Mangelbeek, Laambeek en
Roosterbeek in de westelijke plateaurand, Zutendaalbeek, Bezoensbeek en
Roelerbeek-Munsterbeek in de zuidelijke plateaurand, Bosbeek in de oostelijke
plateaurand en Abeek in noordelijke plateaurand) zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau.

-

Een (meer) natuurlijke hydrologie is bepalend voor de ordening van deze valleien.
De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. De valleien maken onderdeel uit het Vlaams
Ecologisch Netwerk. Er wordt gestreefd naar beekherstel en het behoud en herstel
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van natuurlijke en kleinschalige, halfnatuurlijke valleilandschappen.
-

De brongebieden en grote delen van de valleien liggen veelal ingebed binnen
grotere bos- en natuurcomplexen. De landschappelijk en ecologische waardevolle
gradiënten en relaties tussen deze beekvalleien, hun brongebieden en omliggende
bos- en natuurcomplexen worden maximaal behouden.

-

Het waardevolle (half)open karakter met graslanden, bosjes en kleine
landschapselementen van een aantal valleien dient als contrast met de
omliggende meer gesloten boscomplexen op de hogere gronden behouden te
blijven. De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik,
kan in deze gebieden lokaal een natuurondersteunende en
landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Het gebied in de Bosbeekvallei stroomopwaarts van de Volmolenstraat te
Opoeteren wordt ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied op de
Bosbeek ter bescherming van de woonkern van Neeroeteren.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
21.10



Behoud en versterking van valleien met een permanent graslandgebruik
-

Een deel van de vallei van de Bezoensbeek en de aangrenzende hogere gronden
worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie gericht op een permanent graslandgebruik in minimaal de
vochtigere zones. Via stimulerende maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel
mogelijk afgestemd op de natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Voor de beek zelf en een beperkte oeverzone primeert de natuurfunctie. Dit in
functie van behoud en ontwikkeling van een natuurlijk meanderende beek.

-

De ruimtelijke vertaling en verfijning van dit concept moet verder onderzocht
worden in relatie tot de ruimtelijke omschrijving van gebied 21.9 (Vallei van de
Bezoensbeek) en bijbehorende concepten, rekening houdend met de
hydrologische samenhang binnen het gebied. Dit onderzoek dient uitsluitsel te
geven over het kader waarbinnen landbouwactiviteiten mogelijk zijn, rekening
houdend met de instandhoudingsdoelingen voor natuur (NATURA 2000), een
objectieve evaluatie van de socio-economische betekenis van het gebied binnen
de agrarische macro-structuur en de potenties voor natuurontwikkeling

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
22.1



Vallei van de Mangelbeek
Vallei van de Laambeek
Vallei van de Roosterbeek
Vallei van de Abeek
Vallei van de Bosbeek stroomopwaarts As
Vallei van de Bosbeek tussen As en Opoeteren
Vallei van de Bosbeek tussen Opoeteren en Neeroeteren
Vallei van de Zutendaalbeek
Vallei van de Bezoensbeek
Vallei van de Roelerbeek – Munsterbeek

Vallei van de Bezoensbeek

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

De spoorwegbedding Genk-Eisden en de bermen van de E314 zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. In het agrarische gebied is de
aaneenschakeling van kleine landschapselementen en het bouwvrije karakter van
belang als natuurverbinding tussen de grotere bos- en natuurcomplexen.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie waarin deze
verbindende elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het
realiseren van een landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de
verbindende functie mee ondersteunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
23.1

Kleine landschapselementen en open ruimtes ten oosten van Helchteren

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Limburgse Kempen en Maasland

24/44

Gewenste ruimtelijke structuur

maart 2008

23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7



Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw verweven met patronen van verspreide
bosfragmenten
-

In de landbouwgebieden langsheen de Bosbeekvallei wordt de landbouw als
ruimtelijke drager erkend en gevrijwaard.

-

In deze gebieden worden waardevolle overgangen via kleine bospercelen, hagen
en bomenrijen naar aangrenzende grote bos- en natuurcomplexen behouden.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

De landbouwgebieden Nielerhei - Dornerheide (gebied 24.2) en Driepaalhoeve
(gebied 24.3) worden gekenmerkt door een planmatige ontginningsstructuur
benadrukt door (zand)wegen, paden en bomenrijen, waarbinnen
landbouwgronden worden afgewisseld met bospercelen. Bebouwing is nagenoeg
afwezig. Deze landschappelijke identiteit wordt maximaal behouden. Om het open
en aaneengesloten karakter voor de grondgebonden landbouw te waarborgen,
kunnen bouwvrije zones worden afgebakend.

-

Behoud en ontwikkeling van kleine stapsteenbossen, houtkanten en bomenrijen
biedt kansen voor versterking van de structuur van bospercelen tussen de
Bosbeekvallei, het Dilserbos en Platte Lindenberg. Ruimtelijke verweving van de
bosstructuur met de landbouwfunctie blijft hier het uitgangspunt.

-

Rondom het Luciebos (gebied 24.1) wordt gestreefd naar behoud en versterking
van de bos- en landschapsstructuur, mede in functie van het realiseren van een
natuurverbinding via kleine landschapselementen en bos- en heidestapstenen
tussen de heidecomplexen van het militair domein van Houthalen-Helchteren en
het Nationaal Park Hoge Kempen. Ruimtelijke verweving met de landbouwfunctie
blijft het uitgangspunt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
24.1
24.2
24.3
24.4



Langsheen de Mijnbeek
Spoorwegbedding Genk-Eisden
Bermen E314
Kleine landschapselementen en open ruimtes ten westen van As
Kleine landschapselementen, bosjes en open ruimtes ten oosten van As
Tussen Broekkant en Ruwmortelsheide over de Bosbeekvallei

Land- en tuinbouwgebied Nieuwe Kempen
Land- en tuinbouwgebied Nielerhei - Dornerheide
Land- en tuinbouwgebied Driepaalhoeve
Land- en tuinbouwgebied Roosterberg

Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met waardevolle loofbosjes,
ruigtevegetaties, graslanden en kleine landschapselementen in het reliëfrijke
landschap langsheen de Bosbeekvallei te Opglabbeek wordt behouden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de
ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-,
natuur-, en landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer
van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk
afgestemd op de aanwezige waarden. Het gebied komt in aanmerking om te
worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
25.1

Hoefkant – Broekkant
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Vrijwaren en versterken van kleinschalige open ruimte gebieden

-

-

Waardevolle, kleinschalige open ruimte gebieden rondom de kernen As,
Opglabbeek, Opoeteren, Wiemesmeer, Zutendaal, Roelen en Gellik worden
gevrijwaard van verdere bebouwing en vertuining. Deze gebieden worden prioritair
voorbehouden voor landbouw en kleine bos- natuur- en landschapselementen.
Eén van die elementen zijn de oevers langs het Albertkanaal in het open ruimte
gebied rondom Gellik. Behoud van die oevers met aandacht voor de vlinders is
belangrijk met respect voor de landbouw”.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het behoud en herstel van landschappelijk
waardevolle overgangen en verbindingen naar de omliggende bos- en
natuurcomplexen. Behoud en versterking van de afwisseling van
landbouwpercelen, (kleine) bospercelen, hagen en bomenrijen is hierbij wenselijk.
Hiertoe kunnen delen van deze gebieden worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7



Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische en/of recreatieve waarde
-

De diverse zand- en grindgroeven die zijn gelegen binnen structuurbepalende
natuur- en boscomplexen worden na ontginning natuurlijk heringericht met open
waterpartijen, natuur, heide en moeraszones.

-

De waterplassen te Eisden (gebied 27.3) en Zutendaal (gebied 27.4) en hun
directe omgeving bieden een potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van
watergebonden recreatie in combinatie met natuur- en landschapswaarden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5



Open ruimte gebieden rondom As
Open ruimte gebieden rondom Opglabbeek
Open ruimte gebieden rondom Opoeteren
Open ruimte gebieden rondom Wiemesmeer
Open ruimte gebieden rondom Zutendaal
Open ruimte gebieden rondom Roelen
Open ruimte gebieden rondom Gellik

Zandgroeve Bergerven
Zand- en grindgroeves binnen het Nationaal Park Hoge Kempen (gebied 18.1)
Plassen te Eisden en Lanklaar
Zandgroeve te Zutendaal / Papendaalheide
Sledderzee

Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieterreinen
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Deze
gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Een aantal terreinen kent een nog ongestoord bodemprofiel en/of heide- en
venrelicten. Deze waarden worden maximaal gevaloriseerd binnen de recreatieve
functie. Het waterbeheer van deze terreinen houdt voldoende rekening met de
aanwezige natuurwaarden.

-

De recreatieve ontsluiting van aangrenzende kwetsbare gebieden met een
hoofdfunctie natuur wordt afgestemd op de ecologische draagkracht.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7

Plas van Kelchterhoef
Golfterrein Houthalen
Hengelhoef
Domein Kelchterhoef
Verblijfsrecreatiegebied Lanklaar
Kattevenia
Horensbergdam
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Ontwikkeling van ecologische waarden van de mijnterrils
-

De typische natuurwaarden van terrils worden behouden. Een actief natuurbeheer
gericht op het open houden van de vegetatie is hierbij van belang.

-

Voor de terrils van Waterschei en de terrils van Eisden-Lanklaar primeert de
natuurfunctie. De overige terrils worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied mede in functie van het functioneren als recreatieve
groengebieden.

-

Rondom de terril bij Winterslag wordt gestreefd naar een beperkte versterking van
de bosstructuur in overeenstemming met de bestaande uitvoeringsplannen, in
functie van het functioneren als recreatief groengebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
29.1
29.2
29.3
29.4



Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De grote bos- en heidecomplexen bezitten door het gevarieerde reliëf, de
opeenvolging van gradiënten en afwisseling van open heide en gesloten
boscomplexen met geleidelijke overgangen, een grote landschappelijke waarde.

-

De relatief ongerepte vallei van de Bosbeek en de ontginningsstructuur rondom
het gehucht De Houw kennen een hoge landschappelijke en cultuurhistorische
waarde omwille van reliëf, historisch en afwisselend bodemgebruik en
cultuurhistorisch erfgoed (watermolens, hoeves, schansen, …).

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.

-

Voor de mijnsites van Eisden en Waterschei met resterende mijngebouwen, terrils
en bijbehorende fabrieken en woonwijken dienen verdere passende
herbestemmingen te gebeuren met aandacht voor het historische karakter van
deze sites.

in overdruk

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10



Terril van Winterslag
Terril van Zwartberg
Terrils van Waterschei
Terrils van Eisden- Lanklaar

Bron- en valleigebied van de Abeek
Terhaagdoornheide - De Teut - Molenheide
Duinengordel van Opglabbeek
Moorsberg – Heiderbos
Mijnsite van Waterschei
Vallei van de Bosbeek
De Houw
Schootshei
Lanklaarderbos – Mechelse Bos – Mechelse Heide – Molenberg
Mijnsite Eisden

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

Voor het regionaal stedelijk gebied van Hasselt-Genk is er nog geen beslissing
genomen omtrent de afbakeningslijn. Vandaar dat de voorlopige afbakeningslijn
in onderbroken lijn op de kaarten wordt aangeduid.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
31.1
31.2

Kleinstedelijk gebied van Maasmechelen
Regionaal stedelijk gebied van Hasselt-Genk
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Deelruimte III. Vlakte van Peer en bekken van Warmbeek en Dommel

Situering
De Vlakte van Peer en het bekken van Warmbeek en Dommel wordt in het westen begrensd door de projectgrens
van de buitengebiedregio Neteland, in het oosten door de steilrand van het Kempens Plateau en in het zuiden
door omvangrijke bos- en heidecomplexen. De ruggengraat wordt gevormd door de valleien van de Dommel,
Bollisserbeek, Warmbeek en bovenloop van de Abeek.
Visie
De Vlakte van Peer is een belangrijk agrarisch en open gebied. Landbouw blijft er de belangrijkste functie, maar
het laat voldoende ruimte voor het behoud en herstel van unieke brongebieden en habitats voor weide- en
struweelvogels. De landschapsecologische samenhang van de cluster van bosfragmenten en bossen tussen
Meeuwen-Gruitrode en Sint-Huibrechts-Lille wordt versterkt.
Voor de Noordelijke grensstreek, ten noorden van het kanaal Herentals-Bocholt, staat het behoud en de
versterking van grensoverschrijdende open ruimte landschappen voorop. Omvangrijke (grensoverschrijdende)
bos- en natuurcomplexen worden verder ontwikkeld tot samenhangende en goed gebufferde gehelen. De landen tuinbouw dienen binnen een robuuste ruimtelijke mozaïek van bos-, natuur- en agrarische gebieden voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen.
De waardevolle beeksystemen van Bollisserbeek, Dommel, Warmbeek, Abeek en Itterbeek worden behouden en
opgewaardeerd en vormen als groen-blauwe linten een verbindend element doorheen de Vlakte van Peer en de
Noordelijke grensstreek.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vlakte van Peer en het bekken van Warmbeek en Dommel
wordt weergegeven door middel van een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 9 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE III. VLAKTE VAN PEER EN BEKKEN VAN WARMBEEK EN
DOMMEL – GEBIED C1: NOORDELIJK DEEL
KAART 10 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE III. VLAKTE VAN PEER EN BEKKEN VAN WARMBEEK EN
DOMMEL – GEBIED C2: WESTELIJK DEEL
KAART 11 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE III. VLAKTE VAN PEER EN BEKKEN VAN WARMBEEK EN
DOMMEL – GEBIED C3: OOSTELIJK DEEL
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Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Vlakte van Peer en bekken van Warmbeek en Dommel is
opgebouwd uit een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de
bijbehorende structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op
de structuurschetsen.


Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw
-

De grootschalige heideontginningen met aansluitende, kleinschaliger, oudere
cultuurlandschappen van Peer – Meeuwen – Gruitrode vormen aaneengesloten
en samenhangende landbouwgebieden waarin de grondgebonden landbouw als
ruimtelijke drager van het halfopen tot open agrarisch cultuurlandschap wordt
erkend. Deze goed gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal
gevrijwaard voor de beroepslandbouw.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine
landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, waardevolle bermen,
waterlopen, poelen en bosjes, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt en habitats van vogels van kleinschalige cultuurlandschappen
gevrijwaard blijven. Behoud en herstel van brongebieden van waardevolle
beeksystemen van Zwarte Beek en Dommel en weidevogelgebieden vormen
belangrijke aandachtspunten binnen het land- en tuinbouwgebied van Peer-Linde.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Om het aaneengesloten en open karakter van voornamelijk de jongere
heideontginningen te behouden, kunnen bouwvrije agrarische gebieden worden
aangeduid. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande
bebouwing. Gemeentelijke planningsinitiatieven voor agrarische bedrijvenzones
waarin b.v. land- en tuinbouwloodsen gebundeld kunnen worden, zijn binnen dat
kader mogelijk.

-

Grote delen van het land- en tuinbouwgebied van Peer-Linde (gebied 32.1) zijn
van belang als broed- en foerageergebied voor weidevogels. Via stimulerende
maatregelen wordt het landbouwgebruik afgestemd op deze natuurwaarden. Het
open karakter van deze weidevogelgebieden wordt behouden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
32.1
32.2
32.3



Land- en tuinbouwgebied van Peer-Linde
Land- en tuinbouwgebied van Peer-Maarlo
Land- en tuinbouwgebied van Meeuwen-Gruitrode

Vrijwaren van gebieden voor de land- en tuinbouw in afwisseling met bos- en valleigebieden en
woonfuncties
-

De meeste landbouwgebieden van het bekken van Warmbeek en Dommel worden
gekenmerkt door een afwisseling van klein- en middenschalige
landbouwgebieden, beekvalleien, bossen en nederzettingen met verspreide
bebouwing. Behoud van de landbouwfunctie, in afwisseling met kleine
landschapselementen, bos- en natuurgebieden en woonfuncties, in deze gebieden
staat voorop.

-

Binnen deze landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel
en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen zoals
bomenrijen, houtkanten, waardevolle bermen, waterlopen, poelen en bosjes, zodat
een landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd wordt, en habitats van
vogels van kleinschalige cultuurlandschappen gevrijwaard blijven.

-

In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk
beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.

-

Het land- en tuinbouwgebied van Lommel - Kolonie (gebied 33.1) is van belang als
broed- en foerageergebied voor weidevogels. Via stimulerende maatregelen wordt
het landbouwgebruik afgestemd op deze natuurwaarden. Het open karakter van
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dit gebied wordt behouden.
-

In het land- en tuinbouwgebied ten zuiden van Hamont (gebied 33.7) dient de
ruimtelijke verweving van grondgebonden landbouw, bosjes en kleine
landschapselementen binnen het landschappelijk waardevol karakter van het
kasteeldomein Het Lo en de Wateringen van het Lo behouden te blijven. Binnen
dit gebied is een belangrijke randvoorwaarde de afstemming van de hydrologie op
die van de Hamonterbeek en de aanwezige wateringen.

-

Binnen het land- en tuinbouwgebied Platte Heide – Buitenheide (gebied 33.2) gaat
speciale aandacht uit naar het behoud van waardevolle vegetaties van het Turfven
en enkele percelen met moerasrelicten. Waar mogelijk worden deze waarden
versterkt en gebufferd.

-

Binnen het land- en tuinbouwgebied rondom Grote Heide (gebied 33.5) en het
land- en tuinbouwgebied ten zuiden van Hamont (gebied 33.7) is een agrarische
herbestemming van niet-gerealiseerde woonuitbreidingsgebieden mogelijk na
afweging met de gemeentelijke woonbehoefte.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17



Land- en tuinbouwgebied van Lommel – Kolonie
Land- en tuinbouwgebied Platte Heide - Buitenheide
Land- en tuinbouwgebied ten noorden van Achel
Land- en tuinbouwgebied ten noorden en westen van Hamont
Land- en tuinbouwgebied rondom Grote Heide
Land- en tuinbouwgebied ten zuiden van Achel
Land- en tuinbouwgebied ten zuiden van Hamont
Land- en tuinbouwgebied rondom Lindel en Hoeven
Land- en tuinbouwgebied rondom Bollissen
Land- en tuinbouwgebied rondom Sint-Huibrechts-Lille
Land- en tuinbouwgebied rondom Herent-Kleine Brogel
Land- en tuinbouwgebied Broekheide en omgeving
Land- en tuinbouwgebied tussen Bocholt, Kaulille en Grote Brogel
Land- en tuinbouwgebied tussen Bree, Ellikom en Wijshagen
Land- en tuinbouwgebied Gruitrode-Neerglabbeek
Land- en tuinbouwgebied tussen Beek en Bocholt
Land- en tuinbouwgebied Waartheide en omgeving

Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleisystemen van de Zwarte Beek, Dommel, Warmbeek, Abeek en Itterbeek
zijn structuurbepalend voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau.

-

Een meer natuurlijke hydrologie is bepalend voor de ordening van deze valleien.
De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten,
bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar
drogere valleiflanken.

-

Een aantal van deze valleien (Abeek, Itterbeek, Wijshagerbeek, …) heeft zich
(scherp) ingesneden in de oostelijke rand van het Kempisch Plateau waardoor
sprake is van landschappelijk en ecologische zeer waardevolle gradiëntsituaties.
Deze worden maximaal ontwikkeld.

-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen (delen van
Dommel, Warmbeek, Abeek en Itterbeek) dienen in hun landschappelijke en
historische context behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik, kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Voor de vallei van de Dommel tussen het kanaal Bocholt-Herentals en het
Hageven is verder onderzoek gewenst .
De ruimtelijke vertaling en verfijning van het concept 34.1. moet verder onderzocht
worden in relatie tot concepten 40.1 (Tussen) en 33.5 (Grote Heide) (ondermeer
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op basis van verder ecohydrologisch onderzoek). Dit onderzoek dient uitsluitsel te
geven over het kader waarbinnen landbouwactiviteiten mogelijk zijn en rekening
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur in het kader van de
SBZ-H en V en een objectieve evaluatie van de socio-economische betekenis van
het gebied binnen de agrarische macro-structuur.
-

Voor de vallei van de Warmbeek tussen het kanaal Bocholt-Herentals en de
Nederlandse grens is verder onderzoek gewenst. De ruimtelijke vertaling en
verfijning van het concept 34.2 moet verder onderzocht worden in relatie tot de
omliggende landbouwconcepten 33.3 en 33.6. Dit onderzoek dient uitsluitsel te
geven over de randvoorwaarden waarbinnen landbouwactiviteiten ter hoogte van
Mulke, tussen OLV-Kapel en Lange Els en ter hoogte van Broekkant en
Wateringen mogelijk zijn of behouden kunnen blijven rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor natuur in het kader van de SBZ-V en SBZ-H
en een objectieve evaluatie van de socio-economische betekenis van het gebied
binnen de agrarische macro-structuur.

-

Voor het brongebied van de Zwarte beek te Hechtel-Eksel is verder onderzoek
gewenst.
De ruimtelijke vertaling en verfijning van concepten 34.4. en 34.5. moet verder
onderzocht worden in relatie tot concept 32.1. Dit onderzoek dient uitsluitsel te
geven over de randvoorwaarden waarbinnen landbouwactiviteiten mogelijk zijn,
rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur (NATURA
2000), een objectieve evaluatie van de socio-economische betekenis van het
gebied binnen de agrarische macro-structuur en de potenties voor
natuurontwikkeling (stapsteen tussen grote heidegebieden,…).

-

Ter hoogte van Overpelt-Heesakker (34.3) bevindt zich het gecontroleerd
overstromingsgebied op de Dommel/Oude Dommel ter bescherming van de
woonkernen van Overpelt en Neerpelt.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
34.10



Vallei van de Dommel tussen het kanaal Bocholt-Herentals en de Nederlandse grens
Vallei van de Warmbeek tussen het kanaal Bocholt-Herentals en de Nederlandse grens
Vallei van de Dommel vanaf Bergske tot Neerpelt (inclusief benedenloop Peerderloop)
Vallei van de Bollisserbeek
Brongebied van de Zwarte Beek
Vallei van de Warmbeek tussen de N747 en het kanaal Bocholt-Herentals
Vallei van de Abeek vanaf Donderslagheide tot Schoot
Vallei van de Wijshagerbeek vanaf Wijshagen tot aan de monding in de Itterbeek
Vallei van de Itterbeek tussen Gruitrode en Opitter (inclusief de Baatsbeek)
Vallei van de Sonnisbeek ter hoogte van kasteel Dool

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging
-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen. Via stimulerende
maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk afgestemd op de
natuurlijke en landschappelijke waarden.

-

Natuurwaarden aanwezig in bos-, grasland- en kleine moerasrelicten worden
beschermd en opgewaardeerd. Het voor een aantal beekvalleien kenmerkende
coulissenlandschap wordt behouden.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien
voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.
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-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
35.10
35.11



Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen
-

De Kempische kanalen hebben, naast hun primaire functie voor de scheepvaart,
een functie als natte en droge (via de bermen) natuurverbinding en zijn van belang
voor de migratie van planten en dieren. Ook een aantal kleinere beken zijn van
belang als natuurverbinding. In het agrarische gebied is de aaneenschakeling van
kleine landschapselementen van belang als natuurverbinding tussen de grotere
bos- en natuurcomplexen.

-

Doorheen Neerpelt is behoud en herstel van de verbindende functie van de
Dommel gewenst. Hierbij is een koppeling met de ontwikkeling van stedelijk groen
mogelijk.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie waarin deze
verbindende elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het
realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische basiskwaliteit
die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

Specifiek voor de bovenlopen van Dommel en Bollisserbeek wordt gestreefd naar
realisatie van brede oeverzones (10 – 20 meter) met als functie natuurverbinding,
waterberging en buffering en structuurherstel van de waterloop. Langsheen de
Bollisserbeek kan de realisatie van kleine heidestapstenen instaan voor een
versterking van de verbindende functie tussen de grote heidecomplexen van de
Lage en Midden Kempen.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

natte ecologische verbinding

droge ecologische
verbinding

36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
36.10
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15



Valleien van de Elsenloop en Huttensondersloot
Vallei van de Pastoorsbosbeek
Vallei van de Gielisbeek vanaf Gielisheide tot aan de monding in de Abeek
Vallei van de Hommelbeek vanaf de bron tot aan de monding in de Abeek
Vallei van de Bullenbeek vanaf de bron tot aan de monding in de Abeek
Vallei van de Warmbeek tussen de N73 en de N747
Vallei van de Zuurbeek (Soerbeek) vanaf de bron tot aan de N73
Vallei van de Wijshagerbeek vanaf de bron tot Wijshagen
Vallei van de Molenloop vanaf de bron tot de monding in de Dommel
Vallei van de Abeek vanaf Schoot tot de Zuid-Willemsvaart
Vallei van de Dorperloop

Kanaal Bocholt – Herentals
Kle’s in landbouwgebied ‘Kolonie’
Kle’s in open landbouwgebied ‘Buitenheide’
Dommel doorheen Neerpelt
Kleine landschapselementen in landbouwgebied als verbinding tussen Bollisserbeek en
brongebied Grote Nete
Kleine landschapselementen en bosjes in landbouwgebied ‘Breeuwerheide’ en omgeving
Kleine landschapselementen in landbouwgebied ‘Nieuwdorp’ en omgeving
Zuid-Willemsvaart
Zuurbeek (Soerbeek) tussen de N73 en natuurcomplex in Vlakte van Bocholt
Kleine landschapselementen en bossen ten zuidwesten van Ellikom
Prinsenloop
Bovenloop van de Dommel
Bovenloop van de Bollisserbeek
Holvenloop
bovenloop Warmbeek tot ten zuiden van de N73

Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken
als structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

Zowel de grote boscomplexen als de vele verspreide kleine bosjes moeten in
samenhang met hun cultuurhistorische en landschappelijke context behouden
blijven. Waardevolle alluviale loofbossen en bosbiotopen met heide, landduinen,
vennen en loofbos vormen hierbij een specifieke te behouden en versterken
waarde.

-

Ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende bossen
(gebieden 37.1, 37.2, 37.6, 37.8 en 37.19 (oostelijk deel)) maken deel uit van het
Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel
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van de natuurlijke hydrologie, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een
meer natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende
typen vegetatie (bos, open vegetaties, heide, vennen, …). Deze waardevolle
complexen worden ruimtelijk gebufferd binnen samenhangende complexen.

ecologisch zeer waardevolle
boscomplexen

-

In de overige structuurbepalende bos- en parkgebieden is natuur een hoofd- of
nevenfunctie. Gebiedsgericht kunnen op bepaalde functies (natuur, landschap,
cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, landbouw …) accenten worden gelegd.

-

Het verbeteren van de onderlinge verbindingen tussen bossen gericht op het
realiseren van ecologisch samenhangende eenheden is een belangrijk
aandachtspunt. Voor grotere en structuurbepalende boscomplexen wordt
gestreefd naar bosuitbreiding en –inbreiding (o.a. opheffen van enclaves met
intensief landbouwgebruik en realisatie van aaneengesloten bos- en
natuurcomplexen).

-

Een aantal patronen van waardevolle, verspreide bosjes en bosfragmenten
vormen aandachtsgebieden voor versterking van de bosstructuur via behoud en
versterking van stapsteenbossen, hagen en houtkanten. Ruimtelijke verweving
van de bosstructuur met andere functies (zoals landbouw) blijft hier het
uitgangspunt.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in het
gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context. Behoud van kenmerkende, kleinschalige en historisch
waardevolle landschappen (Beverbeek, Het Lo, historische valleilandschappen
….) vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt.

-

De wateringen worden behouden als een specifiek ecologisch, landschappelijk en
cultuurhistorisch gegeven. De unieke hydrologische kwaliteiten en potenties
(bevloeiingssysteem met mineralenrijk water) worden behouden en waar mogelijk
hersteld.

-

Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd,
gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht recreatief
medegebruik (wandelen, fietsen, …) ontsluiten van deze gebieden.

overige bosgebieden

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
37.7
37.8
37.9
37.10
37.11
37.12
37.13
37.14
37.15
37.16
37.17
37.18
37.19
37.20
37.21
37.22
37.23
37.24
37.25
37.26
37.27
37.28
37.29
37.30

Lommel – Watering
Heuvelse Heide – westelijk deel
Heuvelse Heide – oostelijk deel
Kolonie - Watering
Achelse Heide
Hoeven - Watering
Binnenheide
Beverbeekseheide – Beverbeek – Haarterheide (grensoverschrijdend complex)
Bosstructuur in de vallei van de Warmbeek
Watering te Sint-Huibrechts-Lille
Varkensbos
Bossen langsheen het kanaal
Bossen rondom Het Lo (grensoverschrijdend complex via Hamonterbeek)
Bosfragmenten in de omgeving van Lindel – Hoeven
Resterheide
Bossen rondom Molenheide
Bos- en parkstructuur rondom kasteel Dool
Bosfragmenten te Linde – Peer
Bosfragmenten ten zuidoosten van Peer
Bosfragmenten in de omgeving van Gielisheide
Bosfragmenten Heris- Sint-Jozef
Kolisbos
Berghei – Zonheide
Dorperheide – westelijk deel
Dorperheide – oostelijk deel
Bossen op en rondom militair domein ‘Kleine Brogel’
Boscluster tussen Ellikom en Kaulille
Boscluster tussen Wijshagen en Ellikom
Boscluster tussen Ophovenerbos en Wijshagen
Boscluster tussen Gruitrode en Wijshagen
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37.31 Herenbossen
37.32 Bosfragmenten Maarlo en omgeving
37.33 Bosfragmenten Erperheide



Behoud en versterking van complexen van heiden, landduinen en vennen
-

Het grensoverschrijdend heidelandschap van het Hageven en van Beverbeekse
Heide met landduinen, vennen, heidevelden en heischrale graslanden dient in
samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context te worden
behouden en versterkt.

-

Het Hageven is een ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur
bepalend heidecomplex dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er
wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke hydrologie en de ontwikkeling van
waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …) en een ongestoorde
overgang naar het Dommeldal.

-

Het gebied Hageven wordt ruimtelijk gebufferd door bos- of natuuruitbreiding op
landbouwenclaves of direct aangrenzende landbouwgronden die essentieel zijn
als buffer naar zeer kwetsbare natuurwaarden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
38.1
38.2



Behoud en versterking van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met
landbouw
-

De interfluvia tussen Bollisserbeek, Dommel en Peerderloop te Peer vormen een
landschappelijk en historisch gaaf kleinschalig cultuurlandschap met een
ruimtelijke mozaïek van kleinere bossen en met houtkanten en bomenrijen
omzoomde akkers en graslanden. Het gebied vormt een samenhangend geheel
met de beekvalleien van Bollisserbeek, Dommel en Peerderloop en is specifiek
van belang als akkervogelbiotoop.

-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en
landschapselementen en de ruimtelijke samenhang met de beekvalleien wordt
behouden. Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de
ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-,
natuur-, en landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer
van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk
afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
39.1
39.2
39.3



Hageven (grensoverschrijdend natuurcomplex)
Beverbeekse Heide

Interfluvia tussen Bollisserbeek, Dommel en Peerderloop te Peer
Beverbeek
Noordwesten van Vossemeren

Behoud, versterking en herstel van ecologisch waardevolle graslanden verweven met landbouw
-

Binnen het grondgebonden landbouwgebied bezitten de graslanden en de kleine
landschapselementen belangrijke ecologische en landschappelijke kwaliteiten
voor de instandhouding van typische vogelsoorten (als broed- en
foerageergebied), kwaliteiten die behouden en waar nodig hersteld moeten
worden. Anderzijds worden deze gebieden gekenmerkt door een intensief
landbouwgebruik met aanwezigheid van landbouwbedrijfszetels.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor
natuur, een objectieve evaluatie van de socio-economische betekenis van het
gebied voor de agrarische macrostructuur en de potenties voor
natuurontwikkeling. Speciale aandacht hierbij gaat naar de hydrologische
afstemming tussen landbouw en nabijgelegen natuurwaarden.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.

-

Omwille van de relatie met de Europese speciale beschermingszones worden
deze gebieden zoveel mogelijk bouwvrij gehouden.
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-

Het gebied ‘Tussen’ (40.1) bestaat uit een valleilandschap met een afwisseling
van intensieve graslanden en akkers en waarbij landbouwbedrijfszetels gelegen
zijn in de onmiddellijke omgeving van de Dommel. In dit gebied staan nog KLE’s
van houtkanten en bomenrijen. Dit gebied staat in een hydrologische relatie met
de Dommel. Het actueel landbouwgebruik in het gebied maakt essentieel deel uit
van het Europees beschermd natuurcomplex, maar vormt er ruimtelijk niet de kern
van. In functie van de maximale valorisatie van de waarde van het gebied dat
aangemeld werd als speciale beschermingszone van Europees belang kunnen
maatregelen opgelegd worden om negatieve effecten op Europees beschermde
habitats en soorten te beperken in de ruimtelijke kern van het natuurcomplex. Zo
kan een hydrologische afstemming tussen landbouw en natuurwaarden (herstel
van de waterhuishouding, peilverhoging) de waarde van delen van het gebied voor
de soorten en habitats waarvoor het werd aangemeld, versterken en herstellen.
Bijzondere aandacht moet gaan naar het behoud van de landschapsecologische
en hydrologische samenhang met de zeer waardevolle natuurkern van het
Hageven (heide-, vennen- en graslandcomplex). Bestaande landbouwbedrijven in
het gebied kunnen binnen het bijzonder kader voor dit gebied blijven functioneren.

-

Het brongebied van Dommel en Bolissenbeek (40.2) sluit ruimtelijk aan bij het
grootschalig samenhangend open landbouwgebied Peer-Linde. Het vormt een
jonge heideontginning met akkers en graslanden en een geringe dichtheid van
KLE’s. Drainage en grondwaterwinning zorgen voor een verdroging van heide en
vennen op het aangrenzend militair domein van Houthalen. Door intensivering van
de teelten is de waarde als broed- en foerageergebied voor vogels sterk gedaald.
In functie van de maximale valorisatie van de waarde van het gebied dat
aangemeld werd als speciale beschermingszone van Europees belang kunnen
maatregelen opgelegd worden om negatieve effecten op Europees beschermde
habitats en soorten te beperken Zo kan een hydrologische afstemming tussen
landbouw en natuurwaarden (herstel van de waterhuishouding, peilverhoging) de
waarde van delen van het gebied voor de soorten en habitats waarvoor het werd
aangemeld, versterken en herstellen. Bijzondere aandacht moet gaan naar het
behoud van de landschapsecologische en hydrologische samenhang met de zeer
waardevolle kern van het natuurcomplex Militair Domein van HouthalenHelchteren (19.1) en herstel van de functie als broed- en foerageergebied. In die
zin vormt het een waardevolle gradiënt tussen complexen van landbouw en natuur
en als belangrijk infiltratie- en brongebied voor de beeksystemen van Dommel en
Bollisserbeek.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
40.1
40.2



Tussen
Brongebied Dommel en Bolissenbeek

Behoud (en ontwikkeling) van open water met ecologische en/of recreatieve waarde
-

Een aantal structuurbepalende wateroppervlakken en hun directe omgeving
bieden een potentieel voor het behoud en de ontwikkeling van watergebonden
natuur- en landschapswaarden, alsook een potentieel voor de verweving van
natuurlijke en recreatieve functies. Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden is
vooral gericht op het creëren van rustige zones voor (overwinterende) watervogels
en behoud en herstel van meer natuurlijke oevers.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
41.1
41.2

Zandgroeves ten noorden van Overpelt-fabriek
Plas te Kaulille

Behouden en versterken van de natuurfunctie op recreatieterreinen
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Deze
gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

De recreatieve ontsluiting van aangrenzende kwetsbare gebieden met een
hoofdfunctie natuur wordt afgestemd op de ecologische draagkracht.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
42.1
42.2
42.3

Parelstrand
Molenheide
Vossemeren
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42.4



Vrijwaren van markante steilranden van het Kempisch Plateau
-

De steilrand tussen Bree en Opitter is een structuurbepalende reliëfcomponent die
landschappelijk gevrijwaard moet blijven. Dit geldt zowel voor de
geomorfologische verschijning, als voor de aanwezige hellinggraslanden, bosjes
en kwelzones aan de voet van de helling.

-

Markante steilranden en zichtlocaties worden bouwvrij gehouden. Het behoud en
herstel via stimulerende maatregelen van kleine natuur- en landschapselementen
is wenselijk. Hierdoor kan een positieve bijdrage aan de erosieproblematiek en
aan het functioneren als ecologische infrastructuur worden geleverd.
Erosiebestrijding wordt ondersteund vanuit het ruimtelijk beleid en gestimuleerd.
Delen van de steilrand kunnen worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebied.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

-

43.1



Erperheide

Steilrand tussen Bree en Opitter

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

Een aantal kleinschalige beekdallandschappen met aangrenzende boscomplexen
en oude landbouwlandschappen bezitten uitgesproken landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Diverse wateringen vormen een specifiek
cultuurhistorisch en landschappelijk gegeven. Het behoud van deze, voor de
Limburgse Kempen kenmerkende landschappen moet gegarandeerd worden.

-

Het aanwezige bodemarchief en archeologische sites, diverse kasteeldomeinen
en bouwkundig erfgoed, de vele watermolens, holle wegen in steile valleiflanken,
het voorkomen van plaggenbodems en landduinen, het historisch stabiele, en
kleinschalige bodemgebruik met kleine landschapselementen en de diverse
wateringen zijn kenmerkende, te vrijwaren elementen.

-

De instandhouding van kleine landschapselementen zoals bomenrijen en
houtkanten moet gegarandeerd worden. Via stimulerende maatregelen kan
worden ingezet op beheer en herstel van dergelijke elementen.

-

Kastelen en abdijen en hun bijhorende parken (o.m. kasteel van Beverbeek, Het
Lo, Achelse Kluis, Kruisherenklooster, Kommanderij van Gruitrode) zijn belangrijke
te vrijwaren erfgoedbakens. Landbouwactiviteiten binnen historische
parkstructuren moeten mogelijk blijven, maar daarnaast moet er ruimte zijn voor
verbreding, heroriëntatie of herbestemming in functie van cultuurtoerisme en recreatie op maat van het gebied.

-

Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en
opgewaardeerd met aandacht voor een goede ontsluiting binnen een
samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

in overdruk

44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9

Watering van Lommel-Kolonie
Hageven – Dommel
Vallei van de Warmbeek en kasteel van Beverbeek
Het Lo
Valleien van Dommel en Bollisserbeek tussen Wijchmaal, Peer en Kleine Brogel
Vallei van de Abeek stroomopwaarts Bocholt
Valleien van de Wijshagerbeek en Itterbeek tussen Gruitrode en Opitter
Brongebied Zwarte Beek
Plokrooi
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Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

Voor het kleinstedelijk gebied van Neerpelt-Overpelt is er nog geen beslissing
genomen omtrent de afbakeningslijn Vandaar dat de voorlopige afbakeningslijn
door een onderbroken lijn is aangeduid op de kaarten.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
45.1
45.2

4.4

Kleinstedelijk gebied van Neerpelt-Overpelt
Kleinstedelijk gebied van Bree

Deelruimte IV: Noordelijk Demerland

Situering
De deelruimte Noordelijk Demerland omvat de stroomgebieden van een aantal beekvalleien (Stiemerbeek,
Roosterbeek, Laambeek, Mangelbeek, Kleine beek en Zwarte beek) tussen Genk en Beringen die vanaf het
Kempens plateau afwateren naar de Demer. De zuidgrens wordt voornamelijk gevormd door het Albertkanaal.
Ook het gebied ter hoogte van Herkenrode behoort tot deze deelruimte.
Visie
De deelruimte Noordelijk Demerland kent naast een sterke verstedelijkingsdruk, ook nog een aantal bijzonder
waardevolle, grotere, natuurkernen (Maten, vijvergebied Midden Limburg, Zwarte Beek,…). De landbouw binnen
deze deelruimte is sterk versnipperd met, naast melkveehouderij, een belangrijk aandeel hobbylandbouw.
Bepalend voor de ruimtelijke structuur is de structuur van bebouwde interfluvia en beekvalleien waarbinnen een
aantal vijvercomplexen unieke en te vrijwaren gebieden vormen. Waardevolle, grote natuurkernen worden
ontwikkeld tot samenhangende en goed gebufferde gehelen. Speciale aandacht dient daarbij uit te gaan naar
ruimtelijke en ecologische verbindingen tussen de verschillende natuurcomplexen binnen dit deelgebied enerzijds
en tussen de Hoge Kempen en de Demervallei anderzijds. Vooral de beekvalleien vervullen hierin een belangrijke
rol. Gezien de ongestructureerde verstedelijkingsdruk binnen deze regio is het behoud van de nog aanwezige
(open) landbouwgebieden wenselijk.
Gewenste ruimtelijke structuur
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Demerland wordt weergegeven door middel van
een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 12 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE IV. NOORDELIJK DEMERLAND – GEBIED D1: OOSTELIJK DEEL
KAART 13 . GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEELRUIMTE IV. NOORDELIJK DEMERLAND – GEBIED D2: WESTELIJK DEEL

Ruimtelijke concepten
De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Noordelijk Demerland is opgebouwd uit een aantal
ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende eenheden bij de bijbehorende
structuurschetsen. De nummering van gebieden per ruimtelijk concept verwijst naar de nummers op de
structuurschetsen.
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Behoud en versterking van ecologisch waardevolle vijver- en boscomplexen
-

De vijvergebieden van Midden-Limburg vormen door hun uitgestrektheid en goede
waterkwaliteit Vlaamse kerngebieden voor moerasbiotopen en daaraan gebonden
soorten. De ruimtelijke samenhang met de omgevende bossen, beekvalleien en
steile overgangen naar de Diestiaanheuvels moet worden behouden en versterkt.

-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende
vijver-, moeras- en bosgebieden maken deel uit van het Vlaams Ecologische
Netwerk.

-

De specifieke natuurwaarden verbonden aan de Diestiaanheuvels met gradiënten
in bodemtype, hoogte, expositie en vochttoestand onder de vorm van bos, heide
en heischrale graslanden,… worden behouden en versterkt.

-

Rekening houdend met de ecologische draagkracht van de gebieden kan
recreatief medegebruik (wandelen, fietsen,…) ingepast worden. Verstorende
vormen van recreatie (gemotoriseerde vormen van recreatie,…) dienen uit het
gebied te worden geweerd.

-

Professionele viskweek wordt zoveel mogelijk afgestemd op de ecologische
waarden van het gebied en de natuurdoelstellingen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
46.1
46.2
46.3
46.4



Behoud en versterking van ecologisch waardevolle complexen van heiden, landduinen, vennen en
bossen
-

Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende bosen heidecomplexen maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er wordt
gestreefd naar herstel van de natuurlijke hydrologie en de ontwikkeling van
waardevolle gradiënten, graduele overgangen tussen verschillende typen
vegetatie (bos, heide, pioniersvegetatie, vennen, …).

-

Geïntegreerd natuurherstel van heiden, landduinen en vennen op militaire
domeinen, waarbij de hoofdfunctie militair domein is (militair domein van
Houthalen-Helchteren), wordt gecombineerd met natuurbeheers- en
ontwikkelingsmaatregelen. Dit in functie van duurzame instandhouding en herstel
van de soorten en habitats waarvoor deze domeinen werden aangemeld als
speciale beschermingszone.

-

Voor het gebied de Maten geldt eveneens het behoud en versterking van
complexen van heiden, landduinen en vennen met aandacht voor herstel van de
natuurlijke hydrologie en ruimtelijke buffering.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
47.1
47.2
47.3



Bokrijk: Wik
Borggraeve – Bokrijk
Complex Roosterbeek / Platweyers
Bolderberg – Terlaemen – Vogelzang

Hechtelse heide
Achter de Witte bergen – Helchterenbos
De Maten

Behouden en versterken van samenhangende boscomplexen

Bossen met een verweving
van functies

-

Rondom en in aansluiting op de omvangrijke en ecologisch zeer waardevolle bosen natuurcomplexen liggen tal van boscomplexen met een lagere natuurwaarde.
Deze bossen worden opgenomen in natuurverwevingsgebieden. Gebiedsgericht
en in afweging met andere bosfuncties kunnen op bepaalde functies (natuur,
landschap, cultuurhistorie, bosbouw, recreatie, …) accenten worden gelegd.

-

Landschapsecologische relaties tussen deze bossen en de aangrenzende
omvangrijke en ecologisch zeer waardevolle bos- en natuurcomplexen worden
behouden en versterkt.

-

Een kwalitatieve versterking, gericht op een meer gevarieerde bosstructuur is
gewenst. Beperkte bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de
uitbreiding van de bosstructuur op landbouwenclaves.
48.1
48.2
48.3

Boscomplex aansluitend met het Fonteintje
Bos ter hoogte van de Borggraaf
Eversel
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48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
48.10

Verbindend boscomplex tussen Bokrijk en de Maten
Boscomplex Muizenheide
Genemeer
Omgeving Domein Kiewit
Demerbroek Kermt/Tuilt
Elstreken
Lindeman

Verwevingsbos



Behoud en versterken van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven met bos
en landbouw
-

De afwisseling van grondgebonden landbouw met bossen en bosfragmenten,
houtkanten, ruigtevegetaties, graslanden en kleine landschapselementen wordt
behouden. Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden.
Delen van dit mozaieklandschap kunnen een hoofdfunctie natuur of landbouw
hebben.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden
landbouwfunctie, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het behoud, de
ecologische opwaardering en het landschappelijke herstel van de aanwezige bos-,
natuur-, en landschapselementen. Via stimulerende maatregelen wordt het beheer
van deze kleine elementen bevorderd en wordt de landbouw zoveel mogelijk
afgestemd op de aanwezige waarden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
49.1
49.2
49.3
49.4



Omgeving Galgeberg
Korspel (Beringen)
Heidestrand-Halveweg
Bijenberg

Behoud van kleine open ruimte kamers met landbouwgebruik en lokale natuurwaarden binnen een
verrasterd en versnipperd residentieel landschap
-

De interfluvia en overgangsgebieden naar de beekvalleien zijn in de meeste
gevallen verrasterd door lintbebouwing, vertuining en hobbylandbouw. Binnen dit
verrasterd landschap komt beroepslandbouw voor maar deze heeft een eerder
versnipperd voorkomen. Grote, samenhangende landbouwgebieden komen in
deze zone nagenoeg niet voor. Tussen de woonrasters bevinden zich lokaal nog
(kleinschalige) landbouwenclaves.

-

Bestaande leefbare landbouwbedrijven in deze gebieden moeten kunnen leefbaar
blijven en verder kunnen uitbreiden om de verdere vertuining en dichtslibbing van
deze zones tegen te gaan.

-

Natuurwaarden binnen deze gebieden bestaan voornamelijk uit verspreide bos- en
natuurfragmenten in combinatie met een relatief dicht netwerk van houtkanten,
bomenrijen,… Deze elementen zijn van belang als stapstenen tussen de
natuurcomplexen en als habitat voor soorten van kleinschalige agrarische
cultuurlandschappen, en dienen te worden behouden.

-

Een aantal gave open ruimten, weliswaar beperkt in oppervlakte, dienen zoveel
mogelijk behouden te blijven (bv. Kiewit ten noorden van Bokrijk, Godsheide de
zone aansluitend bij de Maten/Lange Water en omgeving Herkenrode abdij)

-

Voor het gebied rondom Domein Kiewit zijn extensieve recreatievormen
(parkfunctie) gelinkt aan het domein mogelijk voor zover ze de hoofdfunctie van
het gebied niet in het gedrang brengen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6
50.7
50.8

Godsheide – Maten
Kiewit – Zonhoven
Halveweg
Bolderberg
Stokrooie -Kuringen
Eversel
Steenhoven
Hal
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Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging
-

De valleisystemen van de Zwarte Beek, Mangelbeek, Laambeek en Helderbeek
zijn structuurbepalend voor de natuurlijke en ruimtelijke structuur op bovenlokaal
niveau.

-

Een meer natuurlijke hydrologie is bepalend voor de ordening van deze valleien.
De valleien worden gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

In belangrijke delen van deze beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de
natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest
waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Binnen deze natuurcomplexen
wordt gestreefd naar beekherstel, het behoud en herstel van kleinschalige
valleilandschappen met moerasvegetaties, halfnatuurlijke graslanden, houtkanten,
bomenrijen, waardevolle alluviale bostypen en ongestoorde overgangen naar
drogere valleiflanken.

-

Landschappelijk waardevolle, kleinschalige valleilandschappen (delen van…)
dienen in hun landschappelijke en historische context behouden te blijven.

-

De grondgebonden landbouw, gericht op een permanent graslandgebruik kan
lokaal een natuurondersteunende en landschapsverzorgende taak opnemen.

-

Voor de vallei van de Zwarte Beek is er een spanningsveld tussen natuur en
landbouw. Delen van de natuurlijke structuur werden reeds afgebakend in het
kader van VEN fase 1. Vanuit het oogpunt van natuur en integraal waterbeheer is
uitbreiding van VEN wenselijk voor de delen gelegen in Habitatrichtlijngebied ten
noorden en ten zuiden van de Zwarte Beek (Koersel/Beringen) en het
valleigedeelte ten westen van Stalse Molen. Vanuit landbouwstandpunt is een
uitbreiding van VEN niet wenselijk en dient het agrarisch gebied zo veel mogelijk
behouden te blijven.
De ruimtelijke vertaling en verfijning van dit concept moet verder onderzocht
worden, rekening houdend met de hydrologische samenhang binnen het gebied.
Dit onderzoek dient uitsluitsel te geven over het kader waarbinnen
landbouwactiviteiten mogelijk zijn, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor natuur (NATURA 2000), een objectieve
evaluatie van de socio-economische betekenis van het gebied binnen de
agrarische macro-structuur en de potenties voor natuurontwikkeling

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.6
51.7
51.8
51.9
51.10
51.11



Zwarte Beek (vanaf bron tot Beringen)
Helderbeek (tussen Voort en Hokselaar)
Mangelbeek: (vanaf bron tot kasteel van Mayland)
Mangelbeek: (ter hoogte van Albertkanaal)
Laambeek: (vanaf de bron tot N74)
Laambeek: (vanaf Laambroeken tot Terlaemen)
Slangenbeek (ter hoogte van de Ballewijers)
Slangenbeek (vanaf Platweyers tot Albertkanaal)
Demervallei
Stiemerbeek( tussen N75 en De Maten)
Zusterkloosterbeek (tussen Zonhovenheide en Bokrijk-het Wik)

Behoud en versterking van gevarieerde valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke waterberging
-

De valleisystemen van de Helderbeek, Mangelbeek, Laambeek, Winterbeek,
Bolderbergbeek en Stiemerbeek zijn structuurbepalend voor de natuurlijke en
ruimtelijke structuur op bovenlokaal niveau. Delen van deze valleien worden
gekenmerkt door een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en
kleine landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in
de vallei. Deze gebieden zijn veelal van belang als verbindende schakel tussen
waardevolle natuurkernen in de valleien.

-

Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de grondgebonden landbouwfunctie,
maar vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en
verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen. Via stimulerende
maatregelen wordt de landbouwfunctie zo veel mogelijk afgestemd op de
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natuurlijke en landschappelijke waarden.
-

Natuurwaarden aanwezig onder de vorm van bos-, grasland- en kleine
moerasrelicten evenals kleine landschapselementen (houtkanten,…) worden
beschermd en opgewaardeerd.

-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
gevrijwaard van verdere bebouwing.

-

De structuurkenmerken van de waterlopen worden waar nodig verbeterd door
meer ruimte (hermeandering, natuurlijker oevers, ruimer winterbed, …) te voorzien
voor de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden (erosie, inspoeling van
meststoffen, …) op de waterloop worden zoveel mogelijk tegengegaan.

-

Voor het gebied rondom Bovy zijn extensieve recreatievormen (parkfunctie) gelinkt
aan Bovy mogelijk voor zover ze de hoofdfunctie van het gebied niet in het
gedrang brengen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
52.9



Helderbeek (tussen terril van Heusden-Zolder en Voort)
Mangelbeek(tussen Heusden-Zolder en Albertkanaal)
Laambeek (ter hoogte van Kolveren en Vogelzangkasteel)
Laambeek (ter hoogte van Albertkanaal)
Winterbeek (Beringen)
Bolderbergbeek / Bovy / Pikanshoeve
Stiemerbeek (ten zuiden van de Maten)
Slangenbeek (ten noorden van vliegveld Zonhoven)
Demervallei (afwaarts Herkenrode)

Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen

Natte ecologische verbinding

Droge ecologische
verbinding

-

Een aantal, veelal kleinere beken die (plaatselijk) sterk ingesnoerd zijn door
bebouwing en andere harde functies, vormen ecologische en ruimtelijke corridors
tussen de natuurcomplexen van de Hoge Kempen, de vijvercomplexen in Midden
Limburg en de Demervallei.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de hoofdfunctie waarin deze
verbindende elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het
realiseren van een hydrologische, landschappelijke en ecologische basiskwaliteit
die de verbindende functie mee ondersteunt.

-

In een aantal gevallen vormen deze beekvalleien aangrijpingspunten voor
ontwikkeling gekoppeld aan stedelijk groen (bv. de Stiemerbeek in Genk).

-

Omwille van het (door bebouwing) sterk ingesnoerde karakter van de beekvalleien
zijn ook transversale verbindingen tussen de verschillende valleisystemen
wenselijk. De beste kansen hiervoor bevinden zich op de as tussen de terril van
Beringen mijn en Terlaemen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
53.1
53.2
53.3
53.4
53.5
53.6
53.7
53.8
53.9
53.10
53.11
53.12

Stiemerbeek: doorheen Genk
Roosterbeek: tussen de Teut en Vijvercomplex Midden Limburg
Slangenbeek (tussen het Welleken en de Platwijers)
Gestel Geeneikerbeek
Helderbeek (tussen Beringen en Albertkanaal)
Echelbeek tussen Laambroeken en Laambeekvallei
Zwarte beek doorheen Beringen-centrum
Dwarsverbinding beekvalleien vanaf terril (Beringen Mijn) tot vijvers van Terlaemen
Tussen Bokrijk/ Welleke en Platweyers via open ruimte verbinding Kiewit = ORV 54.1
Tussen Borggraafvijvers en Godsheide over Albertkanaal
Tussen Bokrijk en de Maten
tussen Slangenbeek en Bokrijk ter hoogte van Daalheide
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Open ruimte verbindingen
-

Open ruimte verbindingen zijn niet of weinig bebouwde ruimten doorheen en
tussen sterk bebouwde gebieden. Nieuwe bebouwing wordt zoveel mogelijk
geweerd en de ruimtelijke relatie tussen de verbonden gebieden gewaarborgd.

-

Het open landbouwgebied ten zuiden van het centrum van Kiewit is van belang als
open ruimte verbinding tussen de Borgraeve-vijvers/Bokrijk en de Platweyers
doorheen het stedelijk gebied van Hasselt (noord)

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
54.1



Behoud en versterken van de natuurfunctie op recreatieterreinen
-

Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen wordt rekening
gehouden met de aanwezige natuurwaarden binnen het recreatiegebied. Deze
gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied.

-

Binnen recreatiegebieden met actueel belangrijke natuurwaarden van bossen,
valleien en open water streeft men zoveel mogelijk naar win-win situaties door
ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur te koppelen aan het vrijwaren of
herstellen van waardevolle biotopen en landschappelijke inpassing van
infrastructuren.

-

De recreatieve ontsluiting van aangrenzende kwetsbare gebieden met een
hoofdfunctie natuur wordt afgestemd op de ecologische draagkracht.

-

Voor Bovy (55.4) en het Domein Kiewit (55.6) heeft het kerngebied een
recreatieve functie met meer extensievere recreatievormen (parkfunctie) errond.
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
55.6



Het Fonteintje
Bokrijk
Heidestrand
Bovy
circuit van Zolder/Terlaemen
Domein Kiewit

Ontwikkeling van ecologische waarden van de mijnterrils
-

De typische natuurwaarden van terrils worden behouden. Een actief natuurbeheer
gericht op het open houden van de vegetatie is hierbij van belang.

-

Voor de terrils van Beringen en Heusden/Zolder primeert de natuurfunctie.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
56.1
56.2



Kiewit (Zonhoven)

Terril van Beringen
Terril van Heusden-Zolder

Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
-

De vijvergebieden van Midden-Limburg vormen samen één van de grootste
complexen in België. De afwisseling van bossen, heiden, landduinen en vennen,
vijvercomplexen al dan niet in aansluiting met diestiaanheuvels, liggen aan de
basis van een grote landschappelijke variatie en diversiteit en gradiënten van
biotopen.

-

De relatief ongerepte vallei van de Zwarte beek met een brede waaier aan
alluviale landschapselementen, en in de bovenloop de militaire oefenterreinen van
Koersel/Hechtel en Beverlo hebben een hoge landschappelijke en
cultuurhistorische waarde omwille van reliëf, historisch en afwisselend
bodemgebruik en cultuurhistorisch erfgoed.

-

Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun
onderlinge samenhang.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:

In overdruk

57.1
57.2
57.3
57.4

De Maten
Ballewijer – Welleke
Vijvergebied rond slangenbeek en roosterbeek
Bolderberg, Terlamen en Vogelzang
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Bovenloop Zwarte beek en militair domein
Herkenrode

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen.

-

Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak.

-

Voor het regionaal stedelijk gebied van Hasselt-Genk is er nog geen beslissing
genomen omtrent de afbakeningslijn. Vandaar dat de voorlopige afbakeningslijn in
onderbroken lijn op de kaarten wordt aangeduid.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
58.1
58.2

Kleinstedelijk gebied van Beringen
Regionaal stedelijk gebied van Hasselt-Genk
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Gewenste ruimtelijke structuur: deelruimte Maasland
Gebied A1: Vlakte van Bocholt
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Gewenste Ruimtelijke Structuur: deelruimte Maasland
Gebied A2: Noordelijk Maasland
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Gewenste ruimtelijke structuur : deelruimte Maasland
Gebied A3: midden Maasland

Referentie
gemeentegrens
nederzettingsstructuur
wegen

0

1

2 kilometer

N

Situering deelruimte en gebied

Maas

5

N7

Stokkem
N742

Maas

16.8

ar t

N78
lemsv
a

2.6

Zuid-W
il

Genk

Hasselt

10.4

2.5
14.5

Lanklaar

14.6
Mees
wijk

2.7

2.8
12.15

Eisden-Tuinwijk

Leut

Eisden

11.4

16.8

N7

63

10.5

Nederland

11.5
Maasmechelen
17.3

Kikbeek
10.8
Ziepbeek
2.9
Kotem

12.10
15.6
Opgrimbie
Boorsem

.11

12

13.2

16.9

10.6

12.16
15.7
2.10

15.7

Uikhoven

Rekem

Neerharen
12

N78

10.7

.17

11.6
11.7

14.7
16

0

2.11

7

.11

N7

.1

16

Asbeek

Lanaken

Kaart 5:

Gewenste ruimtelijke structuur : deelruimte Maasland
Gebied A4: zuid-Maasland
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Gewenste ruimtelijke structuur Hoge Kempen
Gebied B1: westelijk deel
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Maasmechelen

Gewenste ruimtelijke structuur Hoge Kempen
Gebied B2: noordoostelijk deel

Referentie
gemeentegrens

waterlopen

nederzettingsstructuur
0

wegen

1

2 kilometer

N

Situering deelruimte en gebied
N7
71

Maas
Dorne

Genk

N730

Hasselt
N7

31.2

5

28.5

Niel-bij-As
30.9

As

27.3

29.4

23.3
27.3
EisdenTuinwijk

20.9

20.8

30.10

20.14

Oud-Waterschei
28.7
23.

4

18.1
28.4
Maasmechelen
Genk
20.10

31.1
Wiemesmeer

E314

26.4

28.6

N78

20.13
Opgrimbie

20.11
Zutendaal
27.5

27.4

26.5
20.15
Rekem

N

2
70

21.8
Neerharen

26.6
19.8

aa

rt

20.12

sv
Lanaken

Zu

id

-W

ille

m

N7

30

22.1
21.9

21.10
26.7

Gellik
19.9
Albertk

Kaart 8:

anaal

Gewenste ruimtelijke structuur Hoge Kempen
Gebied B3: zuidoostelijk deel
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Gewenste ruimtelijke structuur Vlakte van Peer / Bekken van de
Warmbeek en Dommel
Gebied C1: noordelijk deel
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Gewenste ruimtelijke structuur Vlakte van Peer / Bekken van de Warmbeek en Dommel
Gebied C2: westelijk deel
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Ophovenerbos

Louwel

Gewenste ruimtelijke structuur Vlakte van Peer / Bekken van de Warmbeek en Dommel
Gebied C3: oostelijk deel
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Inleiding
Planningsopdracht

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het Vlaamse Gewest de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur als volgt afbakent in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:
-

75.000 tot 100.000 ha grote eenheden natuur (in overdruk) en 25.000 tot 50.000 ha grote eenheden natuur in
ontwikkeling (in overdruk) tot een totaal van 125.000 ha. Daarvoor is een toename van 38.000 ha natuur- en
reservaatgebied (t.o.v. 1-1-1994) tot een totaal van 150.000 ha natuur- en reservaatgebied nodig.

-

750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw.

-

10.000 ha bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied, tot een totaal van 53.000 ha bosgebied.

-

150.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 stelt dat de Vlaamse regering
5 jaar na inwerkingtreding van het decreet 125.000 ha als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) afbakent, bestaande uit
grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling.
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur uit te voeren in twee fasen.
In een eerste fase werd gewerkt op twee sporen:
1.

Binnen het eerste spoor werd een afbakening van grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in
ontwikkeling gemaakt volgens de procedure voorzien in het decreet natuurbehoud. Het gaat om gebieden
binnen de gewenste natuur- en bosstructuur, die niet gevraagd worden in de gewenste agrarische structuur
(zgn. “consensusgebieden” op basis van ambtelijke werkkaarten). Deze zijn gelegen binnen een ‘groene’ of een
daarmee vergelijkbare bestemming op de gewestplannen. Op 18 juli 2003 werd binnen dit spoor een afbakening
van ca. 85.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) goedgekeurd.

2.

Het tweede spoor volgde de procedure van het decreet ruimtelijke ordening. Binnen dit tweede spoor werden
een beperkt aantal gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor bestemmingswijzigingen van
agrarisch gebied naar natuurgebied of omgekeerd, binnen de consensusgebieden.

Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering geen nieuwe procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen meer
op te starten volgens de werkwijze van de eerste fase, maar aanstonds te starten met de tweede fase van het
planningsproces, waarbij er een gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische
structuur wordt uitgewerkt in overleg met gemeenten en provincies.
De inhoudelijke elementen voor de tweede fase van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur zijn:
-

Vormen van een ruimtelijke visie op de structuurbepalende elementen van het buitengebied van Vlaams niveau
voor een ruimtelijk begrensd deelgebied. Voor ieder deelgebied wordt een administratieoverschrijdend
projectteam samengesteld dat verantwoordelijk is voor de opmaak van de ruimtelijke visie.

-

Overleggen met gemeenten, provincies en belangenorganisaties om een maatschappelijk draagvlak te creëren
voor de ruimtelijke visie. De lokale besturen en belangorganisaties kunnen vanuit de eigen terreinkennis,
ruimtelijke inzichten en beleidsdocumenten voorstellen formuleren tot bijsturing of verfijning van de ruimtelijke
visie.

-

Selecteren van actiegebieden waar via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen uitvoering gegeven wordt aan
deze ruimtelijke visie door het afbakenen van de grote eenheden natuur, de grote eenheden natuur in
ontwikkeling, de natuurverwevingsgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de gebieden van de agrarische
structuur.

1.2

Stand van zaken gevoerd proces

Het planningsproces in de regio Haspengouw-Voeren startte in juni 2004 en bestond uit:
-

infovergaderingen met alle gemeenten waarop het proces werd toegelicht (aan de hand van een leidraad) en de
gemeenten gevraagd werd om aan de hand van een concrete vragenlijst aan te geven welke elementen vanuit
een gemeentelijke visie op landbouw, natuur en bos meegenomen moeten worden in het proces (juni 2004);
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-

overlegvergaderingen met provinciale diensten en bestendige deputaties waarop inzicht werd verschaft in de
elementen die vanuit provinciale visies meegenomen moeten worden (augustus-oktober 2004);

-

werksessies met een aantal sleutelfiguren vanuit de belangengroepen (water, landbouw, natuur/bos) en
regiowerkingen (regionaal landschap, streekplatform) om zicht te krijgen op verwachtingen en vragen vanuit de
rechtstreeks betrokken sectoren (september-oktober 2004).

Deze verkenningsronde leverde een verkenningsnota op waarin een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en
ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Haspengouw-Voeren werden geformuleerd aan de hand van
een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten,
provincies, Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) en
een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren
(regiowerkingen). Deze verkenningsnota werd eind november 2004 in bespreking gebracht met alle actoren.
Op basis van de reacties van gemeenten, provincies, belangengroepen en andere Vlaamse administraties
(natuurlijke rijkdommen, toerisme, openbare werken…) op de verkenningsnota werd in februari 2005 een programma
voor overleg en uitvoering opgesteld en overgemaakt aan alle betrokken actoren.
Dit programma gaf enerzijds aan:
-

over welke gebieden of opties in grote lijnen eensgezindheid bestaat over de ruimtelijke visie. Voor deze
gebieden wordt het visievormingsproces als afgerond beschouwd en kan de uitvoeringsfase starten.

-

over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de planningsfase van het proces. Voor
deze gebieden werden in maart 2005 een aantal overlegsessies georganiseerd waarop akte genomen werd van
een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde visie.

Op basis van de adviezen uitgebracht over de verkenningsnota en op de overlegsessies wordt een eindvoorstel van
gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.

1.3

Statuut van de nota

De voorliggende nota is het resultaat van de planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke beleidsdoelstellingen
en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio Haspengouw-Voeren worden geformuleerd. De nota werd
opgesteld door een administratieoverschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
wordt voor een formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. Het
voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de uitgebrachte adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door
de Vlaamse Regering over de verschillende uitvoeringsacties.
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Situering, rol en positie
Geografische situering

Het plangebied Haspengouw-Voeren omvat het zuiden van de provincie Limburg en grenst in het westen aan de
planregio Hageland, in het noorden aan de planregio Limburgse Kempen en Maasland.
Als noordelijke grens wordt de N2 van Halen tot Hasselt genomen en het Albertkanaal van Hasselt tot Lanaken.
Volgende Limburgse gemeenten liggen volledig in het plangebied: Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom,
Heers, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden. Een aantal gemeenten slechts
gedeeltelijk: Halen, Herk-de-Stad, Hasselt, Genk en Lanaken.
Als westelijke grens wordt de vallei van de Gete genomen waardoor delen van een aantal Vlaams-Brabantse
gemeenten (Geetbets, Zoutleeuw en Landen) meegenomen worden.

2.2

Situering binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Beleidsbeslissingen die reeds genomen zijn in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), de
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen het kader voor opstellen van de ruimtelijke visie
voor de buitengebiedregio Haspengouw-Voeren.
De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en ontwikkelingsperspectieven voor
de stedelijke gebieden, het buitengebied, gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.
De stedelijke gebieden
De potenties van het stedelijk netwerk Limburgs Mijngebied moeten op een zodanige wijze worden benut, dat de
bestaande natuurlijke en agrarische structuur in hun ontwikkeling worden versterkt.
-

Hasselt-Genk is geselecteerd als regionaalstedelijke gebied en maakt deel uit van het stedelijk netwerk Limburgs
Mijngebied.

-

Sint-Truiden en Tongeren zijn geselecteerd als structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden.

-

Bilzen is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau.

Buitengebied
De buitengebiedregio Haspengouw en Voeren maakt deel uit van een groot aaneengesloten gebied van het
buitengebied, dat in het noorden begrensd wordt door het stedelijk netwerk van het Limburgs Mijngebied (met het
regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk) en het economische netwerk van het Albertkanaal. In het zuiden sluit de
buitengebiedregio aan bij de open ruimte van de Hesbaye, de stad Luik en de open ruimte van het Pays de Herve
(Wallonië), en in het westen bij de buitengebiedregio van het Hageland.
Het fruitteeltgebied van Sint-Truiden is een structuurbepalend landbouwgebied op Vlaams niveau.
De verspreid liggende rijke bossen en de kalkrijke graslanden in Droog Haspengouw en de loofbossen,
hellingbossen en graslanden, gekoppeld aan de reliëfrijkdom en bijzondere geologie van Voeren maken deel uit van
de natuurlijke structuur op Vlaams niveau.
De Demer, Gete, Molenbeek, Melsterbeek, Herk, Mombeek, Jeker en de beken in Voeren zijn structuurbepalende
beken op Vlaams niveau.
De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de natuurlijke structuur moeten worden
behouden en versterkt. Genoemd worden de scherp ingesneden beekvalleien, de aanwezigheid van veen, het
mergellandschap en de aanwezigheid van bronnen.
Gebieden voor economische activiteiten
De zone van het Albertkanaal is een economisch netwerk op Vlaams niveau met het regionaal stedelijk gebied
Hasselt-Genk, het kleinstedelijk gebied Bilzen en de gemeenten Zutendaal en Lanaken als economische
knooppunten. De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren en de gemeente Alken
zijn economische knooppunten buiten het economisch netwerk Albertkanaal.
Lijninfrastructuur
De E313 (A13) Antwerpen-Luik werd als hoofdweg geselecteerd en bezit een verbindende functie op internationaal
en Vlaams niveau. De R71, N75, N80, N3, N700 en de N79 zijn geselecteerd en bezitten een verzamelende functie
op Vlaams niveau naar de E313 toe. Ook De N614 is als primaire weg II geselecteerd en bezit een verzamelende
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functie naar de E40 (A3), de hoofdweg Brussel-Luik die ten zuiden van de buitengebiedregio ligt. In tweede instantie
nemen deze wegen ook een verbindende rol op zich.
De spoorlijn Aarschot-Hasselt-Visé (Montzenroute) is geselecteerd als hoofdspoorweg voor goederen. De spoorlijnen
Leuven-Landen-Luik, Leuven-Luik (HSL), Landen-Hasselt-Genk en Aarschot-Hasselt-Genk zijn als hoofdspoorweg
voor personenvervoer geselecteerd
Het Albertkanaal is een hoofdwaterweg van internationaal belang en is drager van een economisch netwerk.

2.3

Kwantitatieve randvoorwaarde

De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde regio
en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve visie. Volgende kwantitatieve basisgegevens geven de uitgangssituatie
weer voor Haspengouw-Voeren.
TABEL 1. EVOLUTIE RUIMTEBOEKHOUDING 1994-2005 IN DE PLANNEN VAN AANLEG

1.1.1994

1.1.2005

66.016 ha

65.255 ha

460 ha

733 ha

overig groen

1.853 ha

1.882 ha

natuur en reservaat

5.185 ha

5.994 ha

landbouw
bos

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 werd op basis van een procedure in het decreet natuurbehoud
ca. 4.380 ha aangeduid als grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling. Deze gebieden maken
deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Door de Vlaamse administratie werden sectorale werkkaarten van de gewenste natuur- en bosstructuur en de
gewenste agrarische structuur opgemaakt. De kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
werden door deze werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven een mogelijke regionale verdeling van
de oppervlakte. Een confrontatie van deze werkkaarten levert een indicatieve oppervlaktevork voor de regio
Haspengouw-Voeren en de verschillende deelgebieden. De breedte van de vork wordt bepaald door de overlapping
tussen de twee sectorale kaarten. De globale taakstelling voor bosuitbreiding gaat uit van een verdeling van
10.000 ha bosuitbreidingsgebieden over Vlaanderen door AMINAL afdeling Bos & Groen.
TABEL 2. INDICATIEVE RICHTCIJFERS VOOR HET AFBAKENINGSPROCES

minimum
agrarische gebieden

richtcijfer

62.413 ha

65.051 ha

waarvan maximum te differentiëren
als agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving

6.268 ha

overige bestemmingen (overig groen,
bos, recreatie) te differentiëren met
overdruk natuurverweving

2.845 ha

grote eenheden natuur
bosuitbreiding
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Beleidsdoelstellingen

Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV kunnen volgende (algemene)
beleidsdoelstellingen voor de open ruimte in de buitengebiedregio Haspengouw en Voeren geformuleerd worden.
3.1.1

Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw

Haspengouw en Voeren behoren tot de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur in Vlaanderen. Vooral
grondgebonden landbouw en fruitteelt in landschappelijk waardevolle gebieden zijn dragers van de open ruimte.
De beroepslandbouw heeft nood aan zekerheid over de gebieden waar ook in de toekomst nog aan landbouw
gedaan kan worden. De landbouwfunctie vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een minimale oppervlakte
om exploiteerbaar te zijn. Het verlies aan kwantiteit en samenhang van de open ruimte bedreigt in belangrijke mate
de landbouwfunctie. Het goed gestructureerd agrarisch gebied wordt om die reden maximaal gereserveerd voor
grondgebonden landbouwactiviteiten. Enkel door voldoende ruimte voor landbouw voor te behouden, kan een
economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouwbedrijfsvoering mogelijk zijn.
Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de landbouw op termijn
zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied. Recreatieve vormen van landbouw kunnen in
structureel aangetaste agrarische gebieden, onmiddellijk aansluitend bij de woonkernen, waar ook ruimte blijft voor
beroepslandbouw en groenstructuren. Deze hobbylandbouwzones behoren niet tot de agrarische structuur en
kunnen een betekenis hebben als lokaal open-ruimtegebied.
Een differentiatie i.f.v. de bebouwingsmogelijkheden laat toe om de ruimtelijke spreiding van gebouwen te
beheersen. Het aanduiden van bouwvrije gebieden kan bijdragen tot het behoud van het aaneengesloten karakter
van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw. Bij de afbakening van bouwvrije zones wordt rekening gehouden
met uitbreiding van bestaande exploitaties.
Binnen de gebieden van de agrarische structuur moet de nodige ruimte gelaten worden voor structurele
bedrijfsveranderingen. Een differentiatie van het agrarisch gebied in functie van teelten is daarom niet nodig. Een
economische diversificatie, verbreding in functie natuur- en landschapsbeheer of omschakeling van
landbouwbedrijven naar toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij zowel het behoud als kwalitatieve hedendaagse
ontwikkeling van het erfgoed (bv. markante vierkantshoeves) vooropstaat, moet ondersteund worden door een
aangepast en gebiedsgericht ruimtelijk beleid. Daarnaast moet ook een verbreding van de landbouwactiviteiten in de
richting van natuur- en landschapsbeheer ondersteund worden.
In Haspengouw moet bijzondere aandacht gaan naar maatregelen om het landbouwgebruik beter af te stemmen op
de kenmerken van het fysisch systeem door ruimte te voorzien voor erosiebestrijdingsprojecten, natuurlijke
waterberging en behoud en herstel van landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren (holle wegen,
hoogstamboomgaarden, verspreide bossen, kasteelparken en -tuinen…). Om beschermingsgebieden voor grond- en
oppervlaktewater en bodembeschermingsgebieden te realiseren wordt een ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd.
3.1.2

Landschappelijke integratie van agrarische bebouwing

De landbouwgebieden van Haspengouw en Voeren zijn verweven in een waardevol landschap. Dit geldt zowel voor
het heuvelend boomgaardenlandschap rond Sint-Truiden en Borgloon als voor het open landschap van Droog
Haspengouw met hoofdzakelijk akkerlanden en holle wegen, als voor het bocagelandschap van de Voerstreek.
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen kan geïnvesteerd worden in begeleiding en stimuli om de
integratie van bestaande en nieuwe agrarische bebouwing in het cultuurhistorisch waardevol landschap te realiseren.
Om de identiteit van het landelijk gebied te versterken moet nieuwe bebouwing ingeschoven en verankerd worden in
het typische cultuurlandschap (bv. met hoogstamboomgaarden, dreven, bosfragmenten…). Inzet van
inrichtingsinstrumenten kan hierbij noodzakelijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar win-win-situaties die enerzijds een
meer samenhangende exploitatiestructuur voor de landbouw opleveren en anderzijds de ruimtelijke,
landschapsecologische en toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de regio verhogen.
Vanuit het ruimtelijk beleid zal hierbij aandacht gaan naar het creëren van voldoende ruimte voor een duurzame
fruitteelt door het bundelen van specifieke agrarische bebouwing (opslagloodsen en koelplaatsen) rond bestaande
concentraties van agrarische bebouwing, het voorzien van ruimte voor toeleverende en verwerkende bedrijven op
lokale en regionale bedrijventerreinen aansluitend bij bestaande afzetstructuren zoals veilingen.
Om een versnipperde en verspreide ontwikkeling van glastuinbouw te voorkomen (bv. rond Herk-de-Stad en Bilzen)
die de toekomstmogelijkheden voor grondgebonden landbouw kan hypothekeren, kunnen lokaal agrarische
bedrijvenzones voor glastuinbouw ingericht worden waarop bedrijven gebundeld worden. Op die manier wordt een
versnippering van de open ruimte en een aantasting van het cultuurlandschap vermeden, kan de vestigingslocatie
afgestemd worden op mobiliteitsprofiel van de inrichtingen en kunnen gemeenschappelijke voorzieningen
georganiseerd worden (energievoorzieningen, afvalverwerking, verwerkings- en verpakkingsinstallaties,
waterzuivering…).
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Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging

De riviervalleien van Demer, Gete, Herk, Mombeek, en Jeker en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien zijn
belangrijke landschappelijke en natuurlijke dragers. De ecologische processen die aan de basis liggen van de
natuurlijke structuur in rivier- en beekvalleien vormen het uitgangspunt voor het behoud en de ontwikkeling van
natuur- en landschapswaarden in deze valleien.
Het ruimtelijk beleid creëert de ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeleid ondersteunen, de relaties tussen
de waterloop en de omgevende valleien versterken en het voortbestaan van de voorkomende ecotopen garanderen.
Behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen (hermeandering, verbreden bedding,
herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid, structuurvariatie in oevers en bedding…), de waterkwaliteit
(buffering tegen vervuiling…) en de verbindingsfunctie (opheffen barrières, vrijwaren van bebouwing, behoud van
ruimte voor de ontwikkeling van natuurwaarden…) zijn daarbij belangrijke ruimtelijke beleidsdoelstellingen.
Er wordt ruimte voorzien voor het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien, het
vertragen van waterafvoer en een ruimtelijke buffering van waterlopen. Het landbouwgebruik in rivier- en
beekvalleien moet de natuurlijke dynamiek van dit watersysteem respecteren.
Nieuwe bebouwing en intensieve activiteiten in van nature overstroombare gebieden en risicogebieden moeten
geweerd worden. Op die manier kunnen overstromingen maximaal gespreid worden over alle overstroombare delen
van de vallei (met lagere overstromingsfrequentie en overstromingsduur), kan de overstromingsdynamiek een
ecologische meerwaarde betekenen in natuurgebieden en blijft de waterschade in landbouwgebieden beperkt.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot het herstel van het continuum van rivier- en beekvalleien door nieuwe
barrièrevorming uit te sluiten en waar mogelijk ruimtelijke randvoorwaarden te creëren voor het opheffen van
bestaande barrières. Het herstel van de verbindende functie van beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden is
daarbij een bijzonder aandachtspunt.
Behoud van het industrieel-archeologisch (o.a. watermolens) en cultuurhistorisch (o.a. waterkastelen) patrimonium
binnen deze gebieden is een uitgangspunt. Een verantwoord hergebruik op maat van het valleigebied moet mogelijk
zijn.
3.1.4

Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling ervan binnen een
netwerk

De interne samenhang en het functioneren van de grote aaneengesloten natuurcomplexen in de beekvalleien van
het Haspengouws Demerbekken en het reliëfrijke graftenlandschap van Voeren moet versterkt worden. Om de
natuurlijke structuur goed te laten functioneren en de aanwezige biodiversiteit te garanderen, moeten voldoende
omvangrijke en samenhangende gebieden gerealiseerd worden, met elkaar verbonden worden en voldoende
gebufferd worden tegen externe invloeden. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen
van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Ecologisch verantwoorde bosuitbreiding kan
daarbij een rol spelen.
Binnen deze samenhangende gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur gestimuleerd,
rekening houdend met de specifieke biologische waarde en de bestaande gebruiksvormen.
Instandhoudingsdoelstellingen voor Europese speciale beschermingszones worden vanuit ruimtelijk beleid
ondersteund door passende bestemmingen vast te leggen.
Historische loofbossen en kasteelparken in leemakkers met holle wegen zijn opvallende landschapselementen die de
natuurlijke structuur versterken. Samen met waardevolle geïsoleerde loofbosjes, verspreid voorkomende
halfnatuurlijke graslanden, het netwerk van beken en andere ecologische infrastructuur verbinden ze de grote
natuurcomplexen. Deze verbindingsfunctie moet gegarandeerd blijven.
De grensoverschrijdende Sint-Pietersberg en het Plateau van Caestert in Zuidoost-Limburg vormen een belangrijke
natuurlijke stapsteen tussen Kempen, Drielandenpark en Ardennen.
3.1.5

Behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur

De bestaande bosstructuur in Haspengouw-Voeren is in hoofdzaak gekoppeld aan het rivier- en bekensysteem en
cultuurhistorisch belangrijke kasteelparken. Het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van
versnippering en verlies van biodiversiteit en het verkrijgen van een hogere bebossingindex in bosarme streken zijn
belangrijke beleidsdoelstellingen.
Cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle bossen en kasteelparken worden zoveel mogelijk behouden en
gebufferd zodat deze bossen hun socio-economische, ruimtelijke en ecologische functie kunnen behouden en
ontwikkelen. Ecologisch en landschappelijk verantwoorde bosuitbreiding moet bijdragen tot ontsnippering en
buffering van de bestaande bossen, de versterking van de habitatfunctie van bossen of een antwoord bieden op een
maatschappelijke vraag naar bossen met een sociaal-recreatieve functie.
Bosuitbreidingen moeten bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteit
van een gebied, zonder de bestaande functies en activiteiten van het gebied in het gedrang te brengen én rekening
houdend met de cultuurhistorische context en de kenmerken van het fysisch systeem.
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Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

In Haspengouw en Voeren komen belangrijke clusters van relatief gave cultuurhistorisch en landschapsecologisch
waardevolle gebieden voor, in hoofdzaak gekoppeld aan kasteeldorpen en -parken, hoogstamboomgaarden, oude
bosgebieden en open kouterlandschappen met holle wegen, houtkanten, graften en bosjes. Een aantal
relïefelementen en terreinovergangen (bv. overgang tussen Laag- en Midden-België) zijn landschappelijk
structuurbepalend. Behoud van de herkenbaarheid van deze structurerende reliëfelementen, bakens en waardevolle
landschaps- en erfgoedelementen staat voorop. Op die manier kan het ruimtelijk beleid bijdragen tot het behoud van
de eigenheid en identiteit van de streek en kunnen ecologische of toeristisch-recreatieve kwaliteiten versterkt
worden. Nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen moeten de regionale identiteit van een gebied kunnen
versterken en landschappelijk ingepast worden.
Grootschalige ontwikkelingen (bv. ontginningen) mogen de structuur en de functie van de structuurbepalende
component niet aantasten. Er wordt getracht om het archeologisch erfgoed in situ te bewaren. Bij belangrijke
ingrepen moet het bodemarchief omgezet worden in een opgravingsarchief, waardoor de site gedocumenteerd en
bewaard blijft.
Rond en in de stedelijke centra bevinden zich tal van cultuurhistorisch waardevolle parken. Deze parken zijn
belangrijk als publieke groene en open ruimte in de stedelijke gebieden en vormen noodzakelijke schakels in een
landschapsecologisch netwerk. Ze moeten behouden blijven als volwaardige entiteiten zodat hun landschappelijke,
ecologische en cultuurhistorische waarden bewaard blijven. Bij nieuwe ontwikkelingen in stedelijke gebieden of
kernen van het buitengebied moet rekening gehouden worden met de behoefte aan publieke ruimte in de buurt van
woonomgevingen, de landschappelijke en functionele kenmerken van de omgeving en de relatie van deze
parkgebieden met water- en natuurnetwerken.
Een aantal lijn- en vlakvormige landschapselementen (holle wegen, graften, bomenrijen, oude spoor-, weg- en
kanaalbermen, kalkrijke graslanden…) zijn van belang als habitat (voor elementen van bosflora en kalkrijke flora,
voor autochtone bomen en struiken, als belangrijke schuilplaats en nestplaats voor dieren,...) én als corridor voor
migratie van flora en fauna tussen natuurgebieden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht versnippering van deze
structuren te vermijden en herstel van deze verbindingen mogelijk te maken. Recreatief medegebruik van een aantal
van deze structuren als trage wegen voor functioneel verkeer of in het kader van toeristisch-recreatieve netwerken
moet mogelijk gemaakt worden.
3.1.7

Erfgoedbakens als aanknopingspunt voor zachte recreatie en cultuurtoerisme

Haspengouw en Voeren zijn rijk aan cultuurhistorisch waardevolle erfgoedelementen. Het gaat o.a. om het netwerk
van kastelen en parken, kloosters en abdijen en het archeologisch erfgoed.
Dit cultureel erfgoed vormt een aanknopingspunt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de
cultuurhistorische gebouwen en sites te ontsluiten, kan bijgedragen worden aan het behoud én aan een
hedendaagse ontwikkeling van het cultureel erfgoed die de identiteit van de regio kan versterken.
Het agrarisch gebied in Haspengouw en Voeren heeft in die context een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde,
vooral gericht op zacht recreatief medegebruik (fietsen, wandelen,…) gekoppeld aan toeristisch-recreatieve
netwerken of cultuurhistorische routes. De inrichting van het agrarisch gebied kan bijdragen tot het ontsluiten van de
erfgoedbakens en kansen bieden voor verbreding of heroriëntering van de landbouwactiviteiten naar toerisme en
recreatie.
Het ruimtelijk beleid draagt bij tot de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken door ruimte te creëren voor
laagdynamische toeristisch-recreatieve herbestemmingen van bouwkundig erfgoed op maat van het landelijk gebied.
Hoogdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de kernen en
stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte.
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4

Gewenste ruimtelijke structuur

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur van het buitengebied laat toe een aantal beleidsmatige
deelruimten voor de buitengebiedregio te definiëren. Een deelruimte is een gebied waarbinnen een samenhangend
ruimtelijk beleid voorgesteld wordt.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte in de buitengebiedregio Haspengouw en Voeren
wordt aangegeven door - uitgaande van en aanvullend ten aanzien van de algemene beleidsdoelstellingen specifieke ruimtelijke concepten te formuleren voor vier deelruimten. De verschillende deelconcepten worden nadien
grafisch gesynthetiseerd in een structuurschets die per deelgebied de gewenste ruimtelijke structuur geeft.
A.

Vochtig
Haspengouw

B.

Demervallei

C.

Droog
Haspengouw

D.

Voeren

4.1

Deelruimte A. Vochtig Haspengouw

De deelruimte “Vochtig Haspengouw” omvat het golvend, versnipperd lintenlandschap met voornamelijk
grondgebonden landbouw en fruitteelt tussen de valleien van Gete, Herk, Mombeek en Demer.
4.1.1
n

Ruimtelijke concepten

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw tussen valleien van
Gete, Demer, Herk en Mombeek
-

-

De landbouwstructuur is door zijn gemengd karakter en het belangrijk aandeel aan
fruitteelt ruimtelijk structuurbepalend voor Vochtig Haspengouw. De door
ruilverkavelingen goed gestructureerde agrarische gebieden wordt maximaal
voorbehouden voor de beroepslandbouw.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

land- en tuinbouwgebied van Herk-de-Stad
land- en tuinbouwgebied van Rummen
land- en tuinbouwgebied van Kozen
land- en tuinbouwgebied van Kermt
land- en tuinbouwgebied van Duras en Nieuwenhoven
land- en tuinbouwgebied van Zepperen en Ulbeek
land- en tuinbouwgebied tussen Hasselt en Diepenbeek
land- en tuinbouwgebied van Rapertingen
land- en tuinbouwgebied van Wimmertingen en Wellen
land- en tuinbouwgebied ten noorden van Kortessem
land- en tuinbouwgebied van Guigoven en Wintershoven
land- en tuinbouwgebied van Vliermaal, Vliermaalroot, Beverst, Romershoven, Schalkhoven en
Sint-Huibrechts-Hern
land- en tuinbouwgebied van Kuttekoven, Kerniel en Jesseren
land- en tuinbouwgebied van Zammelen, Neerrepen, Overrepen en Riksingen
land- en tuinbouwgebied van Piringen en Mulken
land- en tuinbouwgebied van ’s Herenelderen en Alt-Hoeselt
land- en tuinbouwgebied van Rijkhoven
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n

Ruimtelijk begrensde concentratiegebieden voor glastuinbouw
-

Door glastuinbouw te bundelen in een aantal gebieden kan verdere versnippering
van het samenhangend agrarisch gebied door verspreide bebouwing vermeden
worden. Binnen deze gebieden kunnen bedrijvenzones voor glastuinbouw
aangeduid worden waarin door een bundeling van activiteiten gezamenlijk gebruik
van voorzieningen (energie, water, afval, opslag) mogelijk wordt. Daarbuiten
kunnen gebieden waar glastuinbouw omwille van ruimtelijke, landschappelijke,
landbouwkundige of hydrologische redenen ongewenst is als bouwvrij agrarisch
gebied gedifferentieerd worden.

-

Gemeentelijke planningsinitiatieven voor glastuinbouwconcentratiegebieden van
lokaal belang zijn mogelijk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
2.1

n

Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van Gete, Demer, Herk en
Mombeek
-

De valleisystemen van de Gete, Herk, Mombeek en Demer zijn structuurbepalend
voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In belangrijke delen van deze
rivier- en beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk.

-

Het complex van belangrijke natuur- en landschapswaarden rond de provinciale
domeinen Het Vinne en Nieuwenhoven, gekoppeld aan het waternetwerk van de
Kleine Gete en Melsterbeek biedt potentieel voor het behoud en de ontwikkeling
van watergebonden natuur- en landschapswaarden in combinatie met de
waterbeheerfuncties. De ecologische verbinding, gekoppeld aan valleistructuren,
tussen Vinne, Duras en Nieuwenhoven moet gevrijwaard worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

n

“serrevork” van Rummen

vallei van de Gete: samenvloeiingsgebied van Gete en Melsterbeek
vallei van de Herk: gebied Herkkant bij Herk-de-Stad
vallei van de Herk: tussen Sint-Lambrechts-Herk en Stevoort
vallei van de Melsterbeek: ter hoogte van Runkelen en Binderveld
het Vinne
vallei van de Herk, tussen Wellen en Alken
vallei van de Herk, tussen Herten en Wellen
vallei van de Mombeek, tussen Wimmertingen en Alken
vallei van de Mombeek, tussen N76 en Wimmertingen
vallei van de Mombeek, tussen N20 en Wintershoven
vallei van de Winterbeek/Leerbeek, tussen Schabos en Guigoven
vallei van de Mombeek, tussen Widooie en Guigoven
vallei van de Fonteinbeek, tussen Mulken en Zammelen
vallei van de Bollenbeek/Marmolbeek, tussen Bommerhoven en Zammelen
vallei van de Sint-Annabeek, tussen Kerniel en Gors-Opleeuw
vallei van de Demer van ’s Herenelderen tot Bilzen
vallei van de bijloop van de ’s Herenelderenbeek
vallei van de ’s Herenelderenbeek
vallei van de Molenbeek in Membruggen
vallei van de Demer van Ketsingen tot ’s Herenelderen
vallei van de Halverwegbeek
vallei van de Nieuwzouw

Rivier- en beekvalleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw, natuur, bos en waterberging
-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei. Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de land- en bosbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en verbetering van
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de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.
-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26

n

Behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden of
verstedelijkte gebieden
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. Het ruimtelijk beleid is gericht op
het behoud van de hoofdfunctie landbouw maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet
ondersteunen. Daarnaast is het herstel van de verbindende functie van
beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden een bijzonder aandachtspunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

n

vallei van de Gete stroomopwaarts Halen
vallei van de Gete tussen Budingen en Geetbets
vallei van de Asbeek
vallei van de Melsterbeek ter hoogte van kasteel van Terlenen
vallei van de Graasbeek en Melsterbeek tussen Binderveld en Grazen
vallei van de Herk stroomafwaarts Stevoort
vallei van de Molenbeek ter hoogte van Gorsem, Duras en Runkelen
vallei van de Kelsbeek tussen provinciaal domein Nieuwenhoven en Binderveld
vallei van de Melsterbeek ter hoogte van Melveren
vallei van de Herk, tussen Alken en Sint-Lambrechts-Herk
vallei van de Herk, ter hoogte van recreatiegebied de Alk in Alken
vallei van de Brikbeek
vallei van de Winterbeek, van Jongenbos tot Mombeek
vallei van de Wermerbosbeek, van Vliermaalroot tot Mombeek
vallei van de Mombeek, van Wintershoven tot N76
vallei van de Beekbeemderbeek in Vliermaal
vallei van de Winterbeek in Schalkhoven en Romershoven
vallei van de Herk, van Hoepertingen tot Herten
vallei van de Rullingenbeek, van Kuttekoven tot Berlingen
vallei van de Vilsterbeek/Kleine Herk in Kerniel
vallei van de Vloedgracht/Kleine Herk , van Opleeuw naar Vrolingen
vallei van de beek naar de Mombeek in Gors-Opleeuw
vallei van de Molenbeek/Leerbeek, van Riksingen tot Schabos
brongebieden van de Fonteinbeek
vallei van de Winterbeek, van Werm tot Hoeselt
vallei van de Gerlabeek in Alt-Hoeselt

vallei van de Gete door Halen
vallei van de Wijerbeek tussen Mierhoopbos/Nieuwenhovebos en Herk
valleien van Oude Beek en Aldebeek tussen Melsterbeek en Herk
vallei van de Melsterbeek ter hoogte van Ordingen, Zepperen en Melveren
vallei van de Galgebeek

Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - vaak gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes moeten in samenhang met de
omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

Ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende
boscomplexen maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. De meerderheid
van de bestaande bos- en parkgebieden worden opgenomen in
natuurverwevingsgebieden.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van de aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in
het gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
cultuurhistorische context.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
6.1
6.2
6.3

Mielenbos-Mierhoopbos
Schelfheide
Bos bij kasteel van Wijer

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Haspengouw en Voeren

13/44

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

n

Vrijwaren en versterken van landschappelijke waardevolle gebieden met erfgoedelementen als
landschappelijke eenheden
-

Binnen Vochtig Haspengouw is er een aaneenschakeling van
landschapsecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen. Het behoud van deze landschappen met
waardevolle kastelen, kasteelhoeves, kloosters en abdijen, vierkantshoeves en
hoogstamboomgaardsites moet gegarandeerd worden.

-

De ruimtelijke verweving van bos, landbouw en natuur binnen deze gebieden
wordt behouden met aandacht voor de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van deze gebieden en ruimte voor toeristisch-recreatief medegebruik.
Landbouwactiviteiten binnen historische parkstructuren moeten mogelijk blijven,
maar daarnaast moet er ruimte zijn voor verbreding, heroriëntatie of
herbestemming in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op maat van het
gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

n

omgeving van het kasteel van Stevoort
omgeving van de kastelen van Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos
valleien van Cicindria en Melsterbeek tussen Sint-Truiden en Metseren
het Vinne en kasteeldomein van Duras
kasteel en bos Jongenbos
kasteel en bos Bellevue
hoogstamboomgaarden van Berlingen en Kuttekoven
abdij van Kolen, Kolenberg en brongebied van de Kleine Herk op de steilrand tussen Laag- en
Midden-Belgie bij Kerniel
kastelen van Gors-Opleeuw
burchtruïnes, kasteel en bos van Kolmont in valleien van Mombeek en Fonteinbeek
kasteel van Beto en Beukenberg met Romeinse weg
landcommanderij Alden-Biesen
kasteeldomein van ‘s Herenelderen

Behoud van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen
-

-

Het tracé van de voormalige spoorlijn Sint-Truiden-Tongeren is als markant
lijnvormig erfgoedelement nog aanwezig. Behoud, herstel en inschakeling in
toeristisch-recreatieve netwerken of cultuurhistorische routes moet mogelijk
gemaakt worden. De ecologische corridorfunctie van deze structuur moet daarbij
verzekerd blijven.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
8.1

n

Bosstructuur rond Herkenrodebos-Zusterkloosterbos
Bosstructuur in de vallei van de Graasbeek
Bosstructuur in de vallei van de Kelsbeek
Nieuwenhoven-Galgenbos
Bosstructuur in de vallei van de Molenbeek ter hoogte van Gorsem, Duras en Runkelen
Kluisbos
Bellevuebos
Jongenbos
Bosstructuur in de vallei van de Winterbeek ter hoogte van Sint-Huibrechts-Hern en Schalkhoven
Bosstructuur rond Hasselbos en Schabos in de vallei van de Winterbeek ter hoogte van Neerrepen
Wijngaardbossen
Molsterbos

de voormalige spoorlijn Sint-Truiden-Tongeren

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden naar
ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
9.1
9.2
9.3

kleinstedelijk gebied Sint-Truiden
regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk
kleinstedelijk gebied Tongeren
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9.4

n

kleinstedelijk gebied Bilzen

Vrijwaren steilranden op de overgang tussen Laag- en Midden-België
-

De steilrand tussen Laag- en Midden-Belgie is een structuurbepalende
reliëfcomponent die landschappelijk gevrijwaard moet blijven. Dit geldt zowel voor
de geomorfologische verschijning, als voor de aanwezige hellingbossen en
kalkrijke kamgraslanden en hoogstamboomgaarden. De grote potenties voor de
versterking van ecologische zeer waardevolle overgangen van natte valleigronden
naar hoge plateaugronden moeten hier benut worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
10.1

4.1.2

de steilrand tussen Kuttekoven, Kerniel, Gors-Opleeuw en Zammelen

Gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Vochtig Haspengouw aangegeven door de
deelconcepten samen te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 1.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A1: GEBIED VAN GETE EN HERK TUSSEN GEETBETS,
HERK-DE-STAD, HASSELT, ALKEN EN NIEUWERKERKEN

KAART 2.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A2: GEBIED VAN DE MELSTERBEEK TUSSEN
ZOUTLEEUW , NIEUWERKERKEN, ALKEN, WELLEN EN SINT-TRUIDEN
GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A3: GEBIED VAN HERK, MOMBEEK EN W INTERBEEK
ALKEN, DIEPENBEEK, HOESELT EN W ELLEN
GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW – GEBIED A4: GEBIED VAN HERK EN MOMBEEK TUSSEN
HOEPERTINGEN, W ELLEN, HOESELT, TONGEREN EN BORGLOON

KAART 3.
KAART 4.
KAART 5.

4.2

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A5: GEBIED VAN DEMER TUSSEN TONGEREN EN
BILZEN

Deelruimte B. Demervallei

De deelruimte “Demervallei” omvat de vallei van de Demer en zijbeken, van Bilzen tot Hasselt.
4.2.1
n

Ruimtelijke concepten

Grondgebonden landbouw als drager van de open ruimtekamers in een sterk verstedelijkte omgeving
-

De landbouwgebieden in de vallei van de Demer tussen de sterk verstedelijkte
gebieden van Hasselt, Diepenbeek en Bilzen zijn ruimtelijk-functioneel veel minder
samenhangend dan in de rest van Haspengouw. De grondgebonden
landbouwactiviteiten zijn echter wel structuurbepalend voor grote delen van de
kleine open ruimtekamers in dit gebied. Behoud van de landbouwfunctie in deze
gebieden staat voorop.

-

Gemeentelijke planningsinitiatieven voor glastuinbouwconcentratiegebieden van
lokaal belang (o.a. voor herlocalisatie van glastuinbouwbedrijven uit
Munsterbilzen) zijn mogelijk.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

n

land- en tuinbouwgebied tussen Diepenbeek en Hasselt
land- en tuinbouwgebied tussen Diepenbeek en Schoonbeek
land- en tuinbouwgebied tussen Schoonbeek en Munsterbilzen
land- en tuinbouwgebied tussen Bilzen en Munsterbilzen
land- en tuinbouwgebied tussen Bilzen en Eigenbilzen
land- en tuinbouwgebied tussen Bilzen, Eigenbilzen, Mopertingen en Kleine Spouwen
land- en tuinbouwgebied ten noordoosten van Munsterbilzen

Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van Demer en Munsterbeek
-

-

De valleien van de Demer en de Munsterbeek zijn ruimtelijk structuurbepalend.
voor de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In belangrijke delen van deze
rivier- en beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. De ecologisch meest waardevolle onderdelen van
deze valleigebieden moeten als ruimtelijk-functioneel samenhangende
natuurcomplexen kunnen functioneren en worden opgenomen in het Vlaams
Ecologisch Netwerk.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
12.1

vallei van de Demer ter hoogte van de Dorpsbeemden bij Diepenbeek
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12.2
12.3
12.4
12.5

n

Rivier- en beekvalleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw, natuur, bos en waterberging
-

Grote delen van de Demervallei zijn belangrijk als landbouwgebied (zie hoger). In
de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
bouwvrij gehouden.

-

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de land-, bosbouw- en
parkfuncties in de Demervallei, maar vrijwaart voldoende ruimte voor een
duurzame instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de beekgebonden
ecotopen. Deze delen van de vallei worden gedifferentieerd als
natuurverwevingsgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

n

vallei van de Demer, Kasteelbeemdbeek, Marebeek, Echelwater en Munsterbeek tussen
Munsterbilzen en Beverst/Schoonbeek
vallei van de Munsterbeek, Bezoensbeek, Zutendaalbeek
valleien van de Broekbeek en Wilderbeek
valleien van de Krombeek en Meersbeek

valleien van de Demer, Stiemerbeek, Dautenbeek en Kaatsbeek tussen Dorpsbeemden
(Diepenbeek) en universitaire campus (Diepenbeek)
vallei van de Demer en Oude Beek tussen Beverst/Schoonbeek en N76 in Diepenbeek
vallei van de Demer tussen Bilzen en voormalige spoorlijn Hasselt-Lanaken
bovenloop Wilderbeek
bovenloop Krombeek

Behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden of
verstedelijkte gebieden
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. Het ruimtelijk beleid is gericht op
het behoud van de hoofdfunctie landbouw maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet
ondersteunen. Daarnaast is het herstel van de verbindende functie van
beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden een bijzonder aandachtspunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
14.1 doorgang van de Demer door verstedelijkt gebied Hasselt
14.2 vallei van de Kaatsbeek

n

Samenhangende boscomplexen behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en/of
landschapselementen
-

-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen als de vele kleine bosjes
moeten in samenhang met de omgevende waardevolle landschappen behouden
blijven en op een aantal plaatsen uitgebreid worden. De bossen bij SchoonbeekEik bezitten in eerste instantie een recreatieve functie.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
15.1
15.2

n

de omgeving van Groenendaal en Schoonbeek
bossen van Schoonbeek-Eik

Vrijwaren en versterken van landschappelijke waardevolle gebieden met erfgoedelementen als
landschappelijke eenheden
-

-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapecologisch en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrijwaard en in stand gehouden
moeten worden.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
16.1

kasteel van Groenendaal en Zangerhei
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n

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden naar
ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
17.1 regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk
17.2 kleinstedelijk gebied Bilzen

4.2.2

Gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Demervallei aangegeven door de deelconcepten samen
te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 6.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEMERVALLEI - GEBIED B1: DEMER TUSSEN BILZEN EN HASSELT

KAART 7.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEMERVALLEI - GEBIED B2: OVERGANG KEMPISCH PLATEAU-HASPENGOUW TUSSEN
MUNSTERBILZEN EN EIGENBILZEN

4.3

Deelruimte C. Droog Haspengouw

De deelruimte “Droog Haspengouw” omvat het breed golvend, zeer open leemplateau van Zuid-Limburg met
voornamelijk grondgebonden akkerbouw, met de bovenlopen van Herk en Mombeek, de vallei van de Jeker. De
westelijke grens wordt gevormd door de vallei van de Kleine Gete (buiten het plangebied). Het systeem van het
Albertkanaal is de oostelijke grens.
n

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw op de leemplateaus
van Droog Haspengouw
-

Het akkerbouwgebied van Droog Haspengouw werd grotendeels door
ruilverkavelingen geoptimaliseerd en vormt een groot aaneengesloten
samenhangend landbouwgebied waarin grondgebonden landbouw als ruimtelijke
drager van het open cultuurlandschap wordt erkend.

-

Het aaneengesloten en open karakter van de leemplateaus van Droog
Haspengouw wordt behouden door het aanduiden van bouwvrije agrarische
gebieden. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande
bebouwing. Gemeentelijke planningsinitiatieven voor agrarische bedrijvenzones
waarin bv. land- en tuinbouwloodsen gebundeld kunnen worden zijn binnen dat
kader mogelijk.

-

Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt ruimte gelaten voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van een raamwerk van kleine
landschapselementen, zodat een landschapsecologische basiskwaliteit
gegarandeerd wordt en typische akkerflora en -fauna, kleine bosjes,
microreliëfelementen, spoorwegtaluds en kalkrijke graslanden behouden blijven.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

n

land- en tuinbouwgebied van Landen, Gingelom en Sint-Truiden ten zuiden van N3
land- en tuinbouwgebied van Brustem tussen N3 en N79
land- en tuinbouwgebied van Heers en Vechmaal
land- en tuinbouwgebied van Mettekoven
land- en tuinbouwgebied van Groot-Loon
land- en tuinbouwgebied van Rutten en Vreren
land- en tuinbouwgebied van Millen, Riemst en Veldwezelt

Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van Herk, Mombeek en Jeker
-

-

De valleisystemen van Herk, Mombeek en Jeker zijn structuurbepalend voor de
natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In belangrijke delen van deze rivieren beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. Het gaat om de ecologisch meest waardevolle
valleigebieden. Deze samenhangende natuurcomplexen worden opgenomen in
het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
19.1
19.2
19.3

vallei van de Herk stroomopwaarts Rukkelingen-Loon
vallei van de Herk tussen Mechelen-Bovelingen en Gelinden
vallei van de Herk en Heerse Beek/Veulensbeek tussen Veulen, Klein-Gelmen en Mettekoven
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19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10

n

Beekvalleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw, natuur, bos en waterberging
-

In de van nature overstroombare gebieden en risicogebieden voor overstroming
worden de aanwezige landbouwfunctie en de waterbeheerfunctie zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid worden deze gebieden minstens
bouwvrij gehouden.

-

Een aantal beekvalleien vormen een groen lint in het landschap, gevormd door
een aaneenschakeling van kleinere natuur- en bosgebieden en kleine
landschapselementen die verweven voorkomen met de landbouwfunctie in de
vallei. Deze gebieden worden gedifferentieerd als natuurverwevingsgebieden. Het
ruimtelijk beleid is gericht op het behoud van de land- en bosbouwfunctie, maar
vrijwaart voldoende ruimte voor een duurzame instandhouding en verbetering van
de kwaliteit van de beekgebonden ecotopen.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8

n

vallei van de Herk tussen Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen
vallei van de Grondelingenbeek in Mechelen-Bovelingen
vallei van de Fonteinbeek in Gelinden
vallei van de Herk tussen Gelinden en Klein-Gelmen
vallei van de Molenbeek-Wijerbeek tussen Horpmaal en Voort
vallei van de Herkebeek tussen Vechmaal en N79
vallei van de Ezelsbeek
vallei van de Jeker bij Sluizen

Behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden of
verstedelijkte gebieden
-

Een aantal beken hebben een functie als natte natuurverbinding en zijn van
belang voor de migratie van planten en dieren. Het ruimtelijk beleid is gericht op
het behoud van de hoofdfunctie landbouw maar vrijwaart voldoende ruimte voor
het realiseren van een ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie moet
ondersteunen. Daarnaast is het herstel van de verbindende functie van
beekdoorgangen in verstedelijkte gebieden een bijzonder aandachtspunt.

-

Het uitwerken van deze natuurverbindingsgebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7

n

vallei van de Herk tussen Mettekoven en N79
vallei van de Mombeek stroomopwaarts Widooie
vallei van de Mombeek van Widooie tot N79
vallei van de Jeker stroomopwaarts Lauw
vallei van de Jeker van Lauw tot Koninksem
vallei van de Jeker Tongeren tot Mal
vallei van de Molenbeek (Membruggen)

vallei van de Dormaalbeek/Molenbeek van Walshoutem tot Dormaal
vallei van de Boenebeek van Montenaken tot Gingelom
vallei van de Molenbeek van Kortijs tot Sint-Truiden
vallei van de Cicindria van Jeuk tot Sint-Truiden
vallei van de Melsterbeek van Boekhout tot Ordingen
vallei van de Jeker door verstedelijkt gebied Tongeren
vallei van de Molenbeek, Vloedgracht en Zouw tussen Klein-Membruggen en Zichen-ZussenBolder

Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

Zowel de relatief grote, bijzonder waardevolle bossen - vaak gekoppeld aan
kasteelparken - als de vele kleine bosjes moeten in samenhang met de
omgevende waardevolle landschappen behouden blijven.

-

Ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende
boscomplexen maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. De meerderheid
van de bestaande bos- en parkgebieden worden opgenomen in
natuurverwevingsgebieden.

-

Bosuitbreidingsdoelstellingen worden gerealiseerd door de bestaande of
historische complexen en patronen te versterken of te herstellen zonder de
samenhang van de aaneengesloten en structuurbepalende landbouwgebieden in
het gedrang te brengen en rekening houdend met de landschapsecologische en
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cultuurhistorische context. Bosontwikkeling op steile hellingen kan een oplossing
zijn voor de erosieproblematiek.
-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9

n

Vrijwaren en versterken van landschappelijke waardevolle gebieden met erfgoedelementen als
landschappelijke eenheden
-

Binnen het grondgebonden landbouwlandschap is er een aaneenschakeling van
landschapecologische en cultuurhistorisch waardevolle landschappen met
belangrijke erfgoedelementen die maximaal gevrijwaard en in stand gehouden
moeten worden.

-

Het aanwezige bodemarchief, de concentraties van tumuli en Romeinse villa’s, de
restanten van de Keltische versterking op het plateau van Caestert, de typische
hoop- en rijdorpen, bandceramische en paleolitische sites en de talrijke
mergelgroeven en –grottenstelsels zijn kenmerkend voor Droog Haspengouw. De
mergelgrotten zijn van belang als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Vanuit
het ruimtelijk beleid kan het behoud van dit archeologisch en cultuurhistorisch
patrimonium kan gegarandeerd worden door het aanduiden van bouwvrije
agrarische gebieden of buffergebieden tussen de kwetsbare ecotopen en het
agrarisch gebied.

-

Kasteeldomeinen van o.m. Kerkom, Heers en Heks zijn cultuurhistorisch
belangrijk. De ruimtelijke verweving van bos, landbouw en natuur binnen deze
gebieden wordt behouden met aandacht voor de landschappelijke en
cultuurhistorische waarde van deze gebieden en ruimte voor toeristisch-recreatief
medegebruik. Landbouwactiviteiten binnen historische parkstructuren moeten
mogelijk blijven, maar daarnaast moet er ruimte zijn voor verbreding, heroriëntatie
of herbestemming in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op maat van het
gebied.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13
23.14
23.15

n

Zevenbronnen in Montenaken
bossen omgeving van Kerkom
bossen omgeving van Kasteel van Bovelingen en bovenlopen Herk en Grondelingenbeek
bossen ten zuidoosten van Heers
boscomplex Manshovenbos-Magneebos bij Heks
de beemden in de Jekervallei rond Tongeren
bosstructuur in de vallei van de Ezelsbeek en kasteel van Hamal
Grootbos
de kalkrijke grasland- en boscomplexen van de Sint-Pietersberg en het Plateau van Caestert

vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom
kasteel van Hasselbroek in Jeuk
Gitterdal in Landen
Mergels van Overbroek
kasteeldorpen Heers en Veulen
kasteeldorpen Voort en Gotem
Boomgaarden van Grootloon
kasteeldomein van Heks en omgeving
mergelkuilen van Vechmaal
de Jekervallei en de Kevie tussen Tongeren en Mal
hoogstamboomgaarden en hellingsgraslanden met wilde narcis van Diets-Heur en Vreren
kasteeldorp Genoelselderen
de omgeving van het Iers Kruis op de Keiberg te Lafelt
de mergelgrotten van Val-Meer en Zichen-Zussen-Bolder
Kanne en het Plateau van Caestert

Albertkanaal als structurerend hydrografisch landschapselement
-

Het Albertkanaal speelt als hydrografisch element een belangrijke
structuurbepalende rol in het landschap en is een verbindingselement tussen
Kempisch Plateau en Jekervallei. Behoud van de herkenbaarheid van het element
staat centraal bij ruimtelijke ingrepen, o.a. door het bouwvrij houden van bermen.
De steile taluds en de ‘kippen’ (ophogingen ontstaan bij het uitgraven van het
kanaal tussen Kesselt en Briegden) langs het diepingesneden Albertkanaal zijn
structurerende reliëfelementen die als landschappelijk element behouden moeten
blijven.

-

Het kanaal en de bermen met specifieke habitats en de kalkrijke graslanden van
de Tiendeberg en het plateau van Caestert hebben een belangrijke ecologische
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waarde die in stand gehouden moet worden. Vanuit het ruimtelijk beleid worden
de meest ecologisch waardevolle gebieden opgenomen in natuurgebied.
-

-

De economische functie van het Albertkanaal (transportfunctie, locatie voor
watergebonden bedrijventerreinen) moet gegarandeerd blijven. Regionale
bedrijventerreinen voor watergebonden bedrijven in functie van het Economisch
Netwerk Albertkanaal vrijwaren de landschappelijke en natuurlijke
verbindingsfunctie van het kanaal.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
24.1
24.2
24.3

n

de taluds en kippen langs het Albertkanaal
de kalkrijke graslanden van de Tiendenberg
Plateau van Caestert

Behoud van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen
-

Het tracé van de Romeinse heirbaan is als markant lijnvormig erfgoedelement nog
aanwezig. Behoud, herstel en inschakeling in toeristisch-recreatieve netwerken of
cultuurhistorische routes moet mogelijk gemaakt worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
25.1 Romeinse steenweg tussen Tongeren en Maastricht

n

Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden
-

De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke
ontwikkelingen. Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale
planningstaak.

-

Binnen of parallel aan de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden naar
ruimte voor randstedelijk groen gezocht worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
26.1 kleinstedelijk gebied Sint-Truiden
26.2 kleinstedelijk gebied Tongeren

4.3.1

Gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Droog Haspengouw aangegeven door de deelconcepten
samen te brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 8.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW - GEBIED C1: PLATEAU VAN LANDEN, GINGELOM EN SINTTRUIDEN

KAART 9.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW
BOVENLOPEN VAN HERK EN MOMBEEK
GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW
VAN DE JEKER
GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW
MET ALBERTKANAAL

KAART 10.
KAART 11.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Haspengouw en Voeren

- GEBIED C2: PLATEAU VAN HEERS EN VECHMAAL EN DE
- GEBIED C3: PLATEAU VAN RUTTEN EN VREREN EN DE VALLEI
– GEBIED C4: PLATEAU VAN MILLEN, RIEMST EN VELDWEZELT
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4.4

Deelruimte D. Voerstreek

De deelruimte “Voerstreek” omvat een golvend kleinschalig cultuurlandschap - in hoofdzaak een weidelandschap met
melkveehouderij - afgewisseld met waardevolle loofbossen en ingesneden beekvalleien.
4.4.1
n

Ruimtelijke concepten

Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw op maat van het
landschap
-

-

Het weide- en akkergebied van Voeren vormt een samenhangend
landbouwgebied waarin grondgebonden landbouw (in hoofdzaak melkvee) als
ruimtelijke drager van het gevarieerde en reliëfrijke cultuurlandschap wordt
erkend. Het landbouwgebruik moet aangepast zijn aan de kenmerken van het
fysisch systeem en de landschappelijke structuur: de structuurbepalende
landschapselementen (steile hellingen, beekvalleien, netwerk van hagen,
houtkanten en holle wegen…) bepalen het kader waarbinnen de landbouwfunctie
zich kan ontwikkelen, zonder het behoud van deze elementen in het gedrang te
brengen.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
27.1
27.2
27.3

n

Beekvalleien versterken als natuurontwikkelingsgebieden
-

-

De Voer, de Gulp en de Berwijn en hun zijbeken zijn structuurbepalende
waterlopen in de Voerstreek. In belangrijke delen van deze scherp ingesneden en
asymetrische beekvalleien staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en
waterbergingsfunctie voorop. Deze samenhangende natuurcomplexen worden
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het herstel van de verbindende
functie van de beekdoorgangen in de dorpskernen is een bijzonder
aandachtspunt.
Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
28.1
28.2
28.3

n

land- en tuinbouwgebied van Moelingen-’s-Gravenvoeren
land- en tuinbouwgebied van Sint-Martens-Voeren-Sint-Pieters-Voeren
land- en tuinbouwgebied van Teuven-Remersdaal

vallei van de Berwijn
valleien van de Voer, Veurs, Noorbeek en Beek
valleien van de Gulp en Remersdaalbeek

Vrijwaren en versterken van landschappelijke waardevolle gebieden met erfgoedelementen als
landschappelijke eenheden
-

Het typische bocagelandschap van Voeren wordt gevrijwaard als drager van de
landschapsecologische structuur. De instandhouding en het herstel van kleine
landschapselementen zoals holle wegen, waardevolle hellinggraslanden, graften
en poelen met interessante moeras- en waterplanten of amfibieën moet
gegarandeerd worden. De specifieke geologie en geomorfologie van het gebied is
zeer bepalend voor de diversiteit aan milieus die in stand gehouden moet worden.
Markante reliëfovergangen zijn belangrijke structuurbepalende componenten in
het landschap.

-

Kastelen en hun bijhorende parken (o.m. kasteel Altembroek en de Commanderie
in Sint-Pieters-Voeren) zijn belangrijke te vrijwaren erfgoedbakens binnen het
landschap van Voeren. Een aantal belangrijke erfgoedelementen, onder meer het
bodemarchief met relicten van prehistorische vuursteenmijnbouw, de mergel- en
grindgroeven moeten maximaal gevrijwaard en in stand gehouden moeten
worden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
29.1
29.2
29.3

dal van de Berwijn
‘s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren met het dal van de Voer
vallei van de Gulp bij Teuven

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Haspengouw en Voeren
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n

Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide bosfragmenten behouden en versterken als
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen
-

De vaak op kalkgrond gelegen continentale bossen (onder meer Alserbos,
Veursbos en Vrouwenbos-Stroevenbos) en de bossen op de cuesta’s moeten
behouden blijven als structuurbepalende natuur- en landschapselementen.
Versterken van de boskernen kan door op een beperkt aantal locaties de
historische bosstructuur te herstellen.

-

Ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende
boscomplexen maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. De meerderheid
van de bestaande bos- en parkgebieden worden opgenomen in
natuurverwevingsgebieden.

-

Het deelconcept is van toepassing op volgende gebieden:
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7

4.4.2

Alserbos
Veursbos
Vrouwenbos-Stroevenbos
de bossen op de cuesta’s bij Teuven
de bossen op de cuesta’s bij ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren
bossen Altembroek
Hoogbos

Gewenste ruimtelijke structuur

De gewenste ruimtelijke structuur wordt voor de deelruimte Voeren aangegeven door de deelconcepten samen te
brengen in een aantal structuurschetsen voor een aantal deelgebieden.
KAART 12. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOEREN – GEBIED D1: VOEREN

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Haspengouw en Voeren
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 1.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A1: GEBIED VAN GETE EN HERK TUSSEN GEETBETS, HERK-DE-STAD, HASSELT, ALKEN EN NIEUWERKERKEN

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Haspengouw en Voeren
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 2.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A2: GEBIED VAN DE MELSTERBEEK TUSSEN ZOUTLEEUW , NIEUWERKERKEN, ALKEN, W ELLEN EN SINT-TRUIDEN
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 3.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A3: GEBIED VAN HERK, MOMBEEK EN W INTERBEEK ALKEN, DIEPENBEEK, HOESELT EN W ELLEN
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 4.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW – GEBIED A4: GEBIED VAN HERK EN MOMBEEK TUSSEN HOEPERTINGEN, W ELLEN, HOESELT, TONGEREN EN BORGLOON
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 5.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOCHTIG HASPENGOUW - GEBIED A5: GEBIED VAN DEMER TUSSEN TONGEREN EN BILZEN
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 6.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEMERVALLEI - GEBIED B1: DEMER TUSSEN BILZEN EN HASSELT
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 7.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DEMERVALLEI - GEBIED B2: OVERGANG KEMPISCH PLATEAU-HASPENGOUW TUSSEN MUNSTERBILZEN EN EIGENBILZEN
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 8.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW - GEBIED C1: PLATEAU VAN LANDEN, GINGELOM EN SINT-TRUIDEN
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Gewenste Ruimtelijke Structuur
KAART 9.

18 mei 2005

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW - GEBIED C2: PLATEAU VAN HEERS EN VECHMAAL EN DE BOVENLOPEN VAN HERK EN MOMBEEK
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Gewenste Ruimtelijke Structuur

18 mei 2005

KAART 10. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW - GEBIED C3: PLATEAU VAN RUTTEN EN VREREN EN DE VALLEI VAN DE JEKER
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Gewenste Ruimtelijke Structuur

18 mei 2005

KAART 11. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR DROOG HASPENGOUW – GEBIED C4: PLATEAU VAN MILLEN, RIEMST EN VELDWEZELT MET ALBERTKANAAL
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Gewenste Ruimtelijke Structuur

18 mei 2005

KAART 12. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VOEREN – GEBIED D1: VOEREN

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
regio Haspengouw en Voeren
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RUIMTELIJKE VISIE VOOR LANDBOUW,
NATUUR EN BOS
Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in
overleg met de gemeenten, provincies en
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op
landbouw, natuur en bos in dertien
buitengebiedregio’s. Deze visie geeft op hoofdlijnen
aan welke gebieden behouden blijven voor
landbouw en waar er ruimte kan zijn voor
natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de
basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen voor de afbakening van de
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
(AGNAS).
Ruimte Vlaanderen
Koning Albert II-laan 19 bus 12
1210 Brussel
agnas@rwo.vlaanderen.be
agnas.ruimtevlaanderen.be
Bronverwijzing: Ruimte Vlaanderen (2004-2009),
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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