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Driekwart Groen is een onafhankelijk studiebureau dat  creatieve en multifunctionele concepten 
bedenkt en uitwerkt voor de (her)inrichting en het herstel van natuur en landschap. Het ontstond uit 
het voormalige studiebureau voor ecologisch georiënteerde landinrichting en natuurbeheer 
Econnection. Het bureau is een samenwerkingsverband van deskundigen uit verschillende disciplines, 
die elk zelfstandig werken en een team vormen naarmate de  opdracht specifieke kennis vereist. 
Tegelijk probeert het bureau nieuwe  ideeën te lanceren om onze leefomgeving te vergroenen en 
mensen bij natuur en landschap te betrekken. 

Driekwart Groen is actief in de volgende domeinen: 

 Landschappelijke planning, -integratie en –opwaardering 
 Milieubouw, natuurontwikkeling en abiotisch herstel 
 Natuur- en landschapsherstel, mitigatie en compensatie 
 Ontsnippering en natuurverbinding en –verweving 
 Implementatie van (innoverende) bos-, natuur- en landschapsbeheertechnieken 
 Soortenbescherming en -beheer 
 Ontwikkeling en onderhoud van stadsnatuur 
 Beheerplanning, -organisatie en –begeleiding 
 Multifunctioneel landschaps- en ruimtegebruik 

Meer informatie over het bureau is te vinden op de website www.driekwartgroen.be 
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Situering plangebied

Projectie voorkeursscenario op luchtfoto
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INLEIDING

VOORGESCHIEDENIS STATUUT VAN HET RAPPORT

In uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid voor de open ruimte 
loopt sinds 2010 een gebiedsgericht planningsproces voor de vallei 
van de Kleine Nete en Aa. Voor het gebied Graafweide-Schupleer is 
in overleg met de lokale actoren in 2013 een akkoord bereikt over 
de zones die op termijn als natuur ontwikkeld zullen worden en 
waarbinnen een natte natuurkern van ca. 150 ha ter realisatie van de 
Natura 2000-doelen gerealiseerd zal worden. Dat ‘voorkeursscenario’ 
is in 2014 bekrachtigd door de Vlaamse regering en zal ook 
verankerd worden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De 
regering besliste dat tegelijk ingezet zal worden op de opmaak van 
een plan van aanpak voor de realisatie van deze bijkomende natuur 
en een flankerend beleid voor de getroffen landbouwers.

Ter voorbereiding van dat plan van aanpak werd in de periode 2015-
2017 een ecohydrologische studie voor het gebied opgesteld om 
inzicht te verwerven in de fysische mogelijkheden voor de realisatie 
van de verschillende habitatdoelen in het gebied. Parallel is ook 
een PDPO-project uitgevoerd waarbij met de in het gebied actieve 
landbouwbedrijven een traject werd opgezet i.f.v. het uitwerken 
van een toekomstperspectief voor de landbouwbedrijven in het 
valleigebied rekening houdend met de geplande natuurontwikkeling. 
Op basis van de conclusies van deze onderzoeken werd het 
voorkeursscenario in 2018 beperkt bijgestuurd.

Binnen het eind 2017 erkende strategisch project “Veerkracht 
in de vallei van de Kleine Nete” is het gebied Graafweide-
Schupleer opgenomen als hefboomproject met als doel de 
kansen die het gebied biedt op het vlak van erfgoed, natuur, 
bos, landbouw, water, landschap, toerisme en recreatie op een 
geïntegreerde en samenhangende manier verder te verkennen en 
te ontwikkelen in een geïntegreerd gebiedsgericht project. In het 
plan van aanpak dat in 2018 werd opgesteld wordt de inzet van het 
instrument natuurinrichting naar voor geschoven om de beoogde 
natuurontwikkeling en het bijhorend flankerend beleid op het terrein 
te realiseren. Om dit gebiedsgericht project verder concreet vorm te 
geven, gaf het Departement Omgeving in 2018 de opdracht om via 
een participatief traject met de verschillende lokale stakeholders een 
geïntegreerde inrichtingsvisie voor het gebied uit te werken. 

 
Plan van aanpak Graafweide-Schupleer 29 van 35 
 

Figuur 10. Bijgestuurd voorkeursscenario 2018 

 
Voorkeursscenario versie 2018

Voorliggend rapport geeft een eerste beeld van hoe het gebied 
ingericht zou kunnen worden uitgaande van de ambities die voor 
het hefboomproject Graafweide-Schupleer geformuleerd werden 
in het kader van het strategisch project. Het is het resultaat van 
ontwerpend onderzoek en een aantal werkateliers met de betrokken 
lokale actoren. Het is een tussentijds werkdocument binnen de 
gebiedsontwikkeling die voor Graafweide-Schupleer is opgezet en 
geeft een aantal mogelijke krachtlijnen voor de ontwikkeling van het 
gebied weer. Voor een aantal concrete sites werden gedetailleerde 
inrichtingsvoorstellen uitgewerkt om de concrete ruimtelijke 
opgave en ontwikkelingskansen voor deze gebieden verder scherp te 
stellen. Deze voorstellen geven indicatief aan hoe deze sites mogelijk 
ingericht kunnen worden. 

Het eindresultaat van dit onderzoek is bijgevolg géén afgewerkt en 
door alle actoren goedgekeurd operationeel inrichtingsplan, maar 
wél een voldoende basis om verschillende concrete acties in het 
gebied verder gaan op te zetten. Op hoofdlijnen bestaat er immers 
een grote mate van overeenstemming tussen de verschillende 
partners over de voorgestelde visie. Echter, voor elk van de 
voorstellen of suggesties voor inrichting in dit rapport geldt dat 
verder onderzoek en overleg nodig is om de concrete haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid ervan na te gaan en af te toetsen met de 
betrokken eigenaars en gebruikers in het gebied. In de actielijst is 
aangegeven wie de mogelijke trekker van alle voorgestelde acties 
zou kunnen zijn. Binnen de werking van het strategisch project zal 
de verdere besluitvorming daarover opgezet worden en zal bepaald 
worden welke acties concreet tot uitvoering gebracht kunnen 
worden en binnen welke modaliteiten dat kan.
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Een landschap bestaat uit een complex metabolisme van 
verschillende a-biotische, biotische en antropogene lagen met ieder 
hun eigen logica en manifestatie in het landschapsbeeld.

Binnen deze inrichtingsvisie hebben we getracht om op een logische 
en geïntegreerde manier de verschillende doelstellingen en opgaven 
die zijn meegegeven in het bestek en tijdens het proces, op een 
locatiespecifieke manier af te wegen en te laten “landen” in het 
landschap. Het onderliggende fysisch systeem is hierbij leidend. 

Aan de hand van historische analyses en analyses van het bestaande 
landschap is geprobeerd de logica en de ziel van dit landschap te 
ontdekken. Daarnaast is er gezocht naar de “hoofdlagen” binnen 
dit specifieke landschap, de lagen die vooral de identiteit bepalen 
en zouden moeten bepalen. In dit landschap gaat het vooral om het 
bekensysteem en de laag van het erfgoed, zoals het kasteeldomein, 
de Priorij, de voormalig Kempische Vaart en oude dijkjes. De hele 
inrichtingsvisie is erop gericht om de leesbaarheid van de vallei 
te versterken ten opzichte van de flanken en hogere ruggen en 
daarnaast te zoeken naar lokale identiteiten. Met deze methodiek 
hopen we niet enkel dat de verschillende deelgebieden binnen 
het projectgebied hun eigen identiteit behouden of juist versterkt 
worden, maar trachten we vooral aansluiting te zoeken bij de grotere 
structuren van het vallei landschap.

EEN INTEGRALE EN LOKATIESPECIFIEKE 
INRICHTINGSVISIE GEËNT OP HET FYSISCH 
SYSTEEM

Lagenbenadering

METHODE
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PROCES

Om tot een gedragen inrichtingsvisie te komen is een grote groep 
van actoren betrokken bij het proces. Er zijn secorale en bilaterale 
overleggen geweest met alle belangrijke actoren in het gebied. 
Daarnaast zijn tijdens het proces op verschillende tijdstippen 
terugkoppelingen en participatiemomenten geweest met de 
projectgroep. Tijdens workshops werden specifieke thema’s belicht 
en bediscussieerd. 

Al deze input, plus de input vanuit bestaande rapporten en onze 
eigen analyses hebben geleid tot deze inrichtingsvisie. 

EEN PROCESMATIGE AANPAK



| ANALYSE EN OBSERVATIES |



DEEL 1
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Zone schijngetij

Zone schijngetij

Zone getij

Zone zonder getij

Zone zonder getij

Banmolen

Banmolen

Deelbekken Grote en Kleine Nete

De banmolen in Grobbendonk geniet van stuwrecht afkomstig uit de feodaliteit.    
(Bron: route.nl)
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GRAAFWEIDE-SCHUPLEER, EEN BEEKDAL AAN 
DE RAND VAN DE KEMPISCHE HEUVELRUG

Het landschap van de Graafweide-Schupleer is ontstaan door tal 
van complexe processen door de eeuwen heen. Hierbij zijn steeds 
drie factoren belangrijk: de ondergrond, de landschapsvormende 
processen en de occupatie. De belangrijkste landschapsvormende 
processen waarbij het landschap van de Centrale Kempen zijn 
definitieve vorm krijgt gaan terug tot de laatste ijstijden. Waarbij 
door sneeuw, wind en water het reliëf geboetseerd wordt. Hierbij 
ontstaan door wind en afzetting lage zandruggen en duinen 
afgewisseld met rivieren. 

Het landschap van Graafweide-Schupleer bevindt zich op de 
overgang van twee traditionele landschappen namelijk de Centrale 
en Zuiderkempen. De Centrale Kempen wordt gekenmerkt door 
een vlakke en golvende topografie met een duidelijke gerichtheid 
van valleien, ruggen en bebouwing. Talrijke open ruimte van sterk 
wisselende omvang. Het is algemeen een bosrijk zachtgolvend  
landschap met een uitgesproken parallelle reliëfstructuur gevormd 
door de valleien en de langsliggende ruggen van pliocene zanden en 
plaatselijk bedekt met Holocene rivierduinen. Het valt samen met 
het bekken van de Kleine Nete.

1.1 IDENTITEIT BEPAALD DOOR 
LANDSCHAPPELIJKE LIGGING

Grobbendonk en Vorselaar

Traditionele landschappen in Vlaanderen, Grobbendonk en Vorselaar liggen in de 
Centrale kempen, in het Netebekken (Bron: www.geopunt.be 21-06-2018)

Het projectgebied ligt halverwege het deelbekken van de Kleine en 
Grote Nete waar de Aa in de Kleine Nete mondt en waar de overgang 
ligt tussen de Kleine Nete met schijngetij (zoetwatergetij) en zonder 
getij. Deze overgang is gelokaliseerd ter hoogte van de banmolen ten 
zuidwesten van kasteel Grobbendonk. De banmolen heeft al vanaf 
de 13e eeuw een zeer grote invloed op het watersysteem direct achter 
de watermolen. Het samenvloeiingsgebied is hierdoor een zeer 
waterrijkgebied.
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rug

flank

dal

Plateau (Bron: http://blog.seniorennet.be/waasland_dialect/archief.php?ID=1980040) Dal (Bron: Natuurpunt ) 

Situering projectgebied in vallei.
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RUG, FLANK EN DAL PROJECTGEBIED VOORNAMELIJK IN DAL

Locatie rug, flank, dal, en kanaal

Relict Kempische vaart

Rug

Flank

Projectgebied

Flank

Rug

Kanaal

Dal

De morfologie van de centrale Kempen valt op te delen in drie 
landschappelijke eenheden, de rug, de flank en het dal. Deze 
drie eenheden zijn verankerd in de morfologie, bodem en het 
watersysteem. Elke landschappelijke eenheid heeft zijn eigen 
systemische logica en is door de tijd heen vanwege deze logica op 
een bepaalde manier getransformeerd door de mens. Hierdoor 
zijn gebiedseigen karakteristieken ontstaan die vandaag de dag 
nog steeds zeer relevant zijn omdat hierin de fundamenten liggen 
van de eigenheid van het huidige landschap. Ook de toekomstige 
ontwikkelingen zouden het best op deze landschappelijke eenheden 
gebaseerd worden om zo voort te bouwen op de eigenheid van het 
landschap.

Het projectgebied ligt voornamelijk in de landschappelijke eenheid 
van het dal en voor een klein gedeelte in de flank. Het blijft echter 
belangrijk om alle drie de eenheden te doorgronden om een totaal 
beeld te krijgen van het landschap en de onderlinge koppelingen 
tussen de verschillenden eenheden te begrijpen.

Binnen het projectgebied is er nog een vierde landschappelijke 
eenheid te onderscheiden, de voormalige Kempische vaart. De 
voormalige Kempische vaart is vooral gebonden aan het dal maar is 
een antropogene laag binnen het landschap die zich verder weinig 
aantrekt van de landschappelijke onderlegger.   

In de volgende paragrafen wordt de transformatie van de drie 
landschappelijke eenheden in loop van de tijd besproken en verder 
toegelicht. 
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Banmolen Dijkweg DijkwegKleine Nete benedenstrooms Donken Kempische vaart Uitloper rug van Lichtaart

Digitaal hoogtemodel van het projectgebied. DHM  (Bron: www.geopunt.be 12-03-2018)

Bodemkaart (Bron: www.geopunt.be 12-03-2018)

1:5000 A1

Projectgebied is onderdeel van het bekensysteem voortkomend uit het kempisch 
plateau (Bron: Ecohydrologische studie; Inbo) 
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Het projectgebied bevindt zich op de samenvloeiing van de 
Kleine Nete en de Aa. De Kleine Nete en de Aa worden van elkaar 
gescheiden door de rug van Lichtaart die een uitloper is van het 
Kempisch plateau. De uitlopers van deze rug lopen nog tot in het 
studiegebied. 

Het projectgebied ligt voornamelijk in het lager gelegen 
dallandschap maar maakt wel aan alle zijden contact met de flanken 
en het plateau. Op het digitaal hoogtemodel is goed te zien welk 
effect de banmolen heeft op de Kleine Nete. De Kleine Nete  ligt 
benedenstrooms een stuk lager in het landschap dan de Aa en de 
Kleine Nete bovenstrooms van de banmolen. In het gebied zijn 
ook een aantal donken te vinden die net wat boven de omgeving 
uitsteken. In de bodemkaart en op de vegetatiekaart zijn deze ook 
weer duidelijk terug te zien.
 
Het reliëf is sterk gewijzigd door de mens op de locatie van de 
voormalige Kempische vaart. Dit kanaal gegraven rond 1850 ligt nu 
als een artificiële dijk  in het landschap.

Het DHM model laat een duidelijk gradiënt zien van oost naar west. 
Het dal vormt een vlakte die richting Grobbendonk afwatert.

MORFOLOGIE

BODEM

De ondergrond van het projectgebied wordt voornamelijk 
gekarakteriseerd door zandige en zandleemachtige bodems. Op 
sommige locaties zijn ook veenpakketten te vinden. Donken en 
toppen van rivierduinen zijn terug te vinden in de bodemkartering.
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1:5000 A1

Potentiële overstroombare gebieden  (Bron: www.geopunt.be 12-03-2018)

Grondwatermodel (Bron: Ecohydrologische studie; Inbo) 
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Het gehele dal is van nature sterk overstromingsgevoelig. Doordat 
de regio nauwelijks bebouwd is zorgt dit relatief tot weinig overlast, 
behalve voor de landbouwers in het gebied. Het Vlaams beleid is 
er op gericht om het waterbergend vermogen van de natuurlijke 
overstromingsgebieden te vrijwaren en in stand te houden 
zodat water gebufferd kan worden om elders in het deelbekken 
wateroverlast te voorkomen.  
 
De voorgestelde inrichtingsvisie zal systeemtechnisch geen 
voorstellen doen die deze ecosysteemdienst zullen belemmeren.

Het onderliggend systeem hangt sterk samen met 
de identiteit van het gebied. Daarnaast vervult het 
onderliggend systeem een belangrijke rol als motor voor 
natuurontwikkeling en als regulator van het watersysteem 
op de grotere schaal.

GRONDWATER

CONCLUSIES

VAN NATURE OVERSTROOMBAAR

Het grondwater zit zeer dicht tegen het maaiveld aan wat zorgt voor 
moerasachtige omstandigheden. De oeverwallen van de Kleine 
Nete en de donken zijn iets droger. De flanken en plateaus vormen 
een gradiënt naar steeds dieper grondwaterstanden. Vanuit de 
plateaus stroomt kwel richting het beekdal. Gebufferd grondwater 
komt boven aan de randen van het dal. Van nature komen hier 
vegetaties voor die vandaag zeldzaam zijn geworden door drainage 
en vermesting.
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DE GRAAFWEIDE-SCHUPLEER IN BEELD
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1777 FERRARIS

1850 VANDERMAELEN

Vorselaar

Vorselaar

Grobbendonk

Grobbendonk

Bos (loof)

Bos (conifeer)

Weg

Agrarisch gebied/grasland

Weg nieuw

Heide/woeste grond

Legenda

Belangrijk gebouw

Agrarisch gebied/landbouw

Weg verdwenen

Beek of kanaal

Stedelijke kern

Houtkant
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2017 HUIDIGE SITUATIE

EEN RELATIEF GAAF LANDSCHAP

1.2 ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP 

Wanneer de historische kaarten onderzocht worden, is meteen 
duidelijk dat het studiegebied een zeer gaaf historisch landschap 
is. Dit gaat vooral op voor de vallei, die behalve wat verbossing en 
enige schaalvergroting rond boerderijen nauwelijks is veranderd 
sinds de tijd van de Ferrariskaart. In de schematische analyses op 
deze twee pagina’s zijn de verschillende historische kaarten vertaald 
naar één grafiek om inzichtelijk te maken wat de verschillen en 
overeenkomsten zijn vanuit de verschillende tijdsperioden. 

Duidelijke elementen in de kaart zijn de ontwikkeling van 
woeste gronden en heide naar bos en stedelijke ontwikkeling, de 
nagenoeg onveranderde lijnvormige elementen zoals percelering, 
wegenstructuur, dijken en laanstructuren en de komst en het 
verdwijnen van de Kempische vaart en sassen. In het landschap 
zijn ook nog steeds relicten aanwezig en zichtbaar zoals de 
watermolensite, de kasteelhoeve van Grobbendonk en de Priorij 
Ten Troon. Daarnaast valt op dat er in de huidige situatie veel 
beplantingen op perceelsgrenzen zijn verdwenen.

Op de kaart van omstreeks 1840 (net voor de Vandermaelenkaart) is de eerste fase van 
de aanleg van het kanaal te zien als bijpass rond de Graafweide met twee sluizen, één 
bij Grobbendonk en één aan de Troon. Op de latere Vandermaelenkaart is het kanaal 
Antwerpen-Grobbendonk  (westen) en de nieuwe verbinding Troon- Herentals  via tracé 
van de Vuilvoort-beek gegraven.

Vorselaar

Grobbendonk
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DE LANDSCHAPPELIJKE EENHEID: RUG

DE LANDSCHAPPELIJKE EENHEID: FLANK

Droge heide

•	 Droge zandgronden
•	 Zeer diepe grondwaterstanden (+5m)

•	 Zandgronden 
•	 Diepe grondwaterstanden (1-5m)
•	 Overgang tussen nat en droog

De rug is als landschappelijke eenheid het sterkste veranderd 
in de laatste 250 jaar. Het plateau werd rond 1777 gekenmerkt 
door zeer droge woeste gronden en uitgestrekte heidevelden. 
Nabij dorpskernen en aan de randen (flanken) situeerden zich 
de landbouwpercelen. De heidegronden werden ontgonnen en 

De flanken werden van oudsher vooral gebruikt als voor akkers 
omdat de waterhuishouding hier het beste was. Op de flanken 
zien we een soortgelijke ontwikkeling als bij de ruggen. De flanken 
zijn net als de ruggen sterk versnipperd geraakt door verspreide 

Bos Lanen

1777 2018

LANDSCHAPPELIJKE BOUWSTENEN

LANDSCHAPPELIJKE BOUWSTENEN

A-BIOTISCHE CONDITIES

A-BIOTISCHE CONDITIES

Akker Loofbos Lanen Houtkant

1777 2018

omgevormd tot productiebossen in functie van de mijnbouw. De 
percelering, lanen en wegen die in deze tijd aangelegd zijn, zijn vaak 
nog aanwezig in het landschap. De zandgronden op de ruggen zijn, 
naast de bebossing,  sterk verstedelijkt geraakt. 

woningbouw en de aanplant van bos. 
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Het dal is in de loop der tijd het minste veranderd. De natte 
heide is volledig verdwenen en het dal deels bebost waardoor 
het open karakter gedeeltelijk verdwenen is. In het dal is ook de 
verstedelijking toegenomen, maar in veel mindere mate dan op de 
rug en flanken.

1777 2018

DE LANDSCHAPPELIJKE EENHEID: DAL

Broekbos Grasland Houtkant

•	 Natte zandleemgronden
•	 ondiepe grondwaterstanden (0-1m)

LANDSCHAPPELIJKE BOUWSTENENA-BIOTISCHE CONDITIES

In het projectgebied zijn in grote lijnen de verschillende 
landschappelijke eenheden vandaag nog herkenbaar. 
Door verstedelijking, bebossing en landbouwvormen die 
zich minder aantrekken van de ondergrond (bijvoorbeeld 
maïsteelt in alluviaal gebied), staat de identiteit van 
de landschappelijke eenheden onder druk. Daarnaast 
zorgt de druk vanuit (stedelijke) ontwikkelingen op de 
openruimtegebieden voor versnippering van de ruimte en 
staan ecosysteemdiensten zoals schoon (drink)water en 
het natuurlijk waterbergend vermogen van de vallei onder 
druk. 

CONCLUSIES
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DE ANKERPLAATS VAN HET 
SAMENVLOEIINGSGEBIED

BRITSE BASIS

De ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa 
met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ omvat 
de beekvalleien van de Aa en de Kleine Nete gelegen tussen de 
dorpskernen van Grobbendonk, Vorselaar en Herentals, het 
tussen beide rivieren hoger gelegen interfluvium en de ten zuiden 
ervan gelegen gronden van de voormalige Britse militaire basis. 
De combinatie van de natte, open alluviale beekvalleien met de 
tussenliggende en aangrenzende hoger gelegen hoofdzakelijk 
beboste zandgronden zorgt voor een opvallende landschappelijke 
verscheidenheid. De ondergrond, de bodem, het reliëf en de 
waterhuishouding liggen aan de basis van dit nog vrij gaaf bewaard 
Kempisch landschap.

De belangrijkste elementen van de oorspronkelijke structuur van 
het landschap zijn: de alluviale beekvalleien van Kleine Nete en 
Aa met hun bijbeken; de uitlopers van de Kempische heuvelrug; 
de landduinen en podzolbodems op de heuvelrug en het verspreid 
aanwezige veensubstraat in de beekvalleien. 

Het is een bijzonder waardevol kleinschalig natuur- en 
landbouwlandschap. Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en 
Aa bevindt zich tussen de Dijksebaan-Heiken (oosten), centrum 
van Vorselaar (zuiden), centrum van Grobbendonk (westen) en 
het militair domein van Grobbendonk (zuiden). Dit deelgebied, 
met graslanden en bossen en waardevol bouwkundig erfgoed, 
zoals de watermolen en de resten van het voormalig kasteel van 
Grobbendonk is de historische kern van de ankerplaats. Het hoger 
gelegen interfluvium is gelegen deelgebied gelegen tussen de lager 
gelegen gronden aan de Aa in het noorden en de Kleine Nete in 
het zuiden. Het gebied is de natuurlijke uitloper van de Kempische 
heuvelrug en is voor een zeer groot deel bebost. 

De ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke 
uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ (Bron: geo.onroerenderfgoed.be 12-05-2018)

(Bron: geo.onroerenderfgoed.be 12-05-2018)

De voormalige Britse basis is beschermd als landschap omwille 
van het algemene belang gevormd door esthetische waarde. De 
voormalige Britse basis is een harmonisch geheel van uitgestrekte 
loof- en naaldbossen, afgewisseld met een aantal open graslanden, 
heide, moerassen en struwelen.

Verder heeft de Britse basis belangrijke landschappelijk waardevolle 
elementen zoals: de omgeving van Ten Troon en het (afgebroken) 
Kalkhovenhof, enkele oude wegverbindingen die door het 
Albertkanaal werden afgesneden van het Goorhof, Meergoren en 
Wolfste en het tracé van het gedempt Kempisch Kanaal tussen 
Herentals en Grobbendonk.
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1.3 INVENTARISATIE VASTGESTELD BELEID EN 
BESCHERMINGEN VANUIT ERFGOEDWAARDEN

Het centrale gedeelte van het samenvloeingsgebied is zo 
waardevol dat hiervoor een beschermingsbesluit is opgemaakt. 
Het beschermingsbesluit interfluvium Kleine Nete en Aa met 
Graafweide.  

Het interfluvium van de Kleine Nete en de Aa met de Graafweide is 
beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd 
door de historische waarden van het voorgesteld landschap en is 
onherroepelijk verbonden aan de historische site van de watermolen 

BESCHERMINGSBESLUIT INTERFLUVIUM KLEINE 
NETE EN AA MET GRAAFWEIDE

Beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide (Bron: geo.
onroerenderfgoed.be 12-05-2018)

Kaart bij beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide (Bron: 
geo.onroerenderfgoed.be 12-05-2018)

met het Oude Hof te Grobbendonk, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de middeleeuwse heerlijkheid ‘Ouwen’ die in 1637 een 
graafschap werd. Hierbij horen ook de ‘Beemden’ tussen Nete en Aa 
en het historisch permanent grasland van de Graafweide, waarvan 
de naam refereert aan de periode van graaf d’ Ursel vanaf 1726. 

Beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide, bewerking in kleur 
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BESCHERMINGSBESLUIT WATERMOLEN EN 
OMGEVING

RELICT: DE WATERMOLEN -17E EEUWS

HISTORISCHE KEMPENSE HOEVE -17E EEUWS

Het beschermingsbesluit ‘Watermolen en Omgeving’ dateert uit 
1962 en deze bescherming betreft de watermolen van Grobbendonk 
met maalderij, molenaarswoning en de omliggende omgeving. Het 
is in dit gebied verboden nieuwe gebouwen op te richten of huidige 
gebouwen te verbouwen, palen of masten op te richten, bomen te 
vellen buiten de normale kappingen om, nieuwe wegen en paden aan 
te leggen, het landschap te verkavelen en het algemeen uitzicht van 
het landschap te wijzigen.

Het terrein van kasteel Grobbendonk kent alleen nog Het 
voorgebouw van voormalig kasteel Grobbendonk.  Het kasteel, dat 
uit de 12e eeuw stamt, is meerdere malen verwoest geweest en na de 
laatste verwoesting nooit meer opgebouwd.  
Vanwege de vele typerende elementen uit de ontstaanstijd beschikt 
het terrein over een hoge historische waarde en biedt het veel 
potentie voor recreatief buitengebruik.

Voor de kasteelsite en de site rond de watermolen is een beheerplan 
in opmaak.

KASTEEL EN KASTEELHOEVE GROBBENDONK 

(Bron: geo.onroerenderfgoed.be 12-05-2018)
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Ruïnes van een oude priorij die vroeger veel aanzien had. In 1414 
opgebouwd door Aert van Crayenhem uit de orde der Augustijnen. 

De oude priorij is een verwijzing naar de cultuurambachtelijke 
geschiedenis van de regio. Het vormt een belangrijke rustplaats met 
estethische en recreatieve waarde.
Momenteel is de de priorij enkel nog een ruïne verstopt in het 
landschap.

RELICT: PRIORIJ TEN TROON - 1414 BELANGRIJKE  RELICTEN BINNEN DE ANKER-
PLAATS VAN HET SAMENVLOEIINGSGEBIED

DE KEMPISCHE VAART - 1846

DE SASWACHTERSWONING EN HET SAS

(Bron: geo.onroerenderfgoed.be 12-05-2018)
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DE SCHAAPSSTAL

DE SCHRANSHOEVE -1660

DE WISSEL HOEVE 
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Overzicht van voor deze studie relevante beschermde erfgoed zones en relicten. Ankerplaats, landschapsbeschermingsbesluiten en beschermde relicten 

OVERZICHT BESCHERMD ONROEREND ERFGOED EN VASTGESTELDE LANDSCHAPSRELICTEN
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Kaart 2: Voorstel ruimtelijke vertaling
Ankerplaats "Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug""

±

Bouwkundig erfgoed
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Legende
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Houtige kle's

Waterlopen

Deelgebieden
Vallei van de Aa

Vallei van de Kleine Nete

Samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa

Het hoger gelegen interfluvium

Voormalige Britse Basis

Heide

Duinen

Donken

Grasland met historisch gebruik als graas- of hooiweide

Plaggenbodem

Bos(Historische) wegen

Visie van onroerend erfgoed op de ankerplaats (Bron: geo.onroerenderfgoed.be 12-05-
2018)

De vele erfgoedwaarden aanwezig in het gebied en 
bijbehorende beschermingen geven vele handvaten om de 
identiteit van het gebied te behouden en te beschermen.
Ze maken eveneens duidelijk dat  er op zorgvuldige manier 
omgegaan moet worden met toekomstige ontwikkelingen 
in het gebied zoals extra natuurontwikkeling en het 
toevoegen van bijvoorbeeld recreatieve functies.

CONCLUSIES

Beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide

De ankerplaats van het samenvloeiingsgebied

Relict: priorij ten troon en omgeving

Britse basis

Legenda

Beschermingsbesluit Watermolen en omgeving

De voormalige Kempische vaart en sassen

Overige relicten
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Opgewerkte kaart in kleur van het beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en 
Aa met Graafweide (Bron: onroerend erfgoed ) 

HPG beschermd door besluit en natuurwetgeving 

Landbouwgebruikspercelen ALV 2017 (Bron: www.geopunt.be 04-04-2018) 

Historisch permanent grasland beschermd door de natuurwetgeving  (Bron: www.
geopunt.be 04-04-2018) 

+
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Beschermde HPG percelen die toch worden ingezet voor andere teelten dan grasland

1.4 INVENTARISATIE WERKELIJK LANDGEBRUIK 
BINNEN ERFGOEDLANDSCHAP

HISTORISCH PERMANENTE GRASLANDEN

In het beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en Aa 
met Graafweide en vanuit natuurdoelstellingen zijn Historisch 
permanente graslanden aangeduid die behouden moeten blijven. De 
analyse laat zien dat er ondanks het beleid op HPG toch graslanden 
gescheurd zijn of door andere teelten gebruikt worden dan 
vastgelegd in het besluit.

De vastgelegde HPG vormen een harde randvoorwaarde en 
belemmering voor zowel de mogelijkheid voor te realiseren  
habitattypen in de natuurkern als voor het landgebruik in 
de landbouwkernen.

CONCLUSIES
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Graafweide 1970-1990 Een landschap vol KlE’s (kleine landschaps elementen) (Bron: www.geopunt.be 04-04-2018)

Graafweide 2005-2007 Periode van inwerkingstellen beschermingsbesluit Interfluvium Kleine Nete en Aa met 
Graafweide. (Bron: www.geopunt.be 04-04-2018) 

Graafweide 2017, ondanks dat het gebied geniet van landschapsbescherming treedt er verdere verdwijning van 
KLE’s op (Bron: www.geopunt.be 04-04-2018)
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KLE’S

Nog bestaaande houtkant
Nog bestaande lijnvormige KLE

Verdwenen houtkant periode 1990 - 2003
Verdwenen lijnvormige KLE periode 1990 - 2003

Verdwenen houtkant periode 2003 - 2005/2007
Verdwenen lijnvormige KLE periode 2003 - 2005/2007

Verdwenen houtkant periode  2005/2007 -2017
Verdwenen lijnvormige KLE periode 2005/2007 -2017

1.5 INVENTARISATIE VERDWENEN KLE’S IN 
ERFGOEDLANDSCHAP

KLE’s oranje en rood aangegeven op de kaart dienen 
volgens het beschermingsbesluit terug aangeplant te 
worden. De bordeauxrode KLE’s zijn discutabel i.v.m. 
heraanplant maar zouden wel een meerwaarde opleveren  
voor het versterken van de identiteit van het (erfgoed)
landschap.

CONCLUSIES

In een eerste oefening en inventarisatie naar de historische 
ontwikkeling van het projectgebied valt de tendens op van het 
verdwijnen van kleine landschapselementen (KLE’s), en de daarbij 
behorende schaalvergroting. De fotoanalyse laat deze tendens goed 
zien op een inzoom op de Graafweide.

De samenvattende inventarisatiekaart rechtsonder toont op de kaart 
welke KLE’s vermoedelijk verdwenen zijn. 
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1990

1990

2018

2018

Groei van landbouwzetels in 30 jaar

Boerderij/stal/schuur
Intensief gebruikt perceel van landbouwzetel
Bomen of houtkanten als landschappelijke inpassing

(Bron: www.geopunt.be 04-04-2018) (Bron: www.geopunt.be 04-04-2018)
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1.6 INPASSING BOERENERVEN IN LANDSCHAP

SCHAALVERGROTING ERVEN

In het landschap (in het algemeen) is een tendens gaande van 
schaalvergroting van landbouwbedrijven. Naast de bouw van 
nieuwe gebouwen op erven, valt het op dat zowel de schaal als de 
beeldkwaliteit van deze nieuwe gebouwen minder locatiespecifiek 
van karakter is dan vroeger het geval was. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan streekeigen boerderijtypologieën zoals de typische 
langgevelboerderij van de Kempen. Daarnaast valt het op dat de 
vroeger kenmerkende nutstuinen en erfbeplanting rond boerderijen 
steeds vaker ontbreken. 

De schaal en locatiespecifieke inpassing van boerderijen 
en bijgebouwen in het landschap staat onder druk door 
generiekere typologieën en door het steeds vaker ontbreken 
van streekeigen beplanting op erven.

CONCLUSIES
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1777 FERRARIS

1850 VANDERMAELEN
Waterloop
Oud tracé waterloop
Nieuw gegraven open water (zoals kanaal  en vijvers)
Gedempt Kempisch kanaal
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2017 HUIDIGE SITUATIE

1.7 HET  WATERSYSTEEM

TRANSFORMATIE VAN RIVIERSTRUCTUREN

Zoals bij vele beken en rivieren in West-Europa zien we ook in 
ons plangebied dat verschillende beken genormaliseerd zijn om 
het landgebruik efficiënter te maken en de drainerende functie te 
vergroten. Toch zijn er ook nog beken in het projectgebied aanwezig 
die vrij gaaf zijn. Vooral in Aa en Nete vinden we afgesneden 
meanders, soms nog aanwezig als relict, soms volledig opgevuld 
om als landbouwperceel te gebruiken. Beken zoals de 2e beek en 
Graafweideloop zijn verdiept. Voor de meeste beken geldt dat de 
waterkwaliteit verbeterd moet worden en de structuurkenmerken 
versterkt dienen te worden.

Momenteel bevindt zich een overstort in het studiegebied. Deze 
overstort wordt momenteel aangepakt. Verder liggen er geen directe 
opgaven voor de riolering binnen deze studie. 
 
In het beheerplan van de kasteelsite dient wel een rioleringsplan 
van de Kasteelhoeve opgenomen te worden. De Kasteelhoeve is 
momenteel nog niet aangesloten op de riolering. Bij eventuele 
functieverandering in de nabije toekomst dient dit aangelegd te zijn 
voordat de site in gebruik wordt genomen. 

STEDELIJK WATERSYSTEEM

Stedelijk watersysteem
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Natuurbeschermingszones. Habitatrichtlijngebieden en VEN gebieden (bron: www.geopunt.be 21-02-2018)

IVON en/of VEN gebied

Habitatrichtlijngebied

Legenda

Habitatrichtlijngebied en IVON en/of VEN gebied
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ALGEMENE INTRODUCTIE NATUURDOELSTELLINGEN

Het plangebied valt binnen het habitatrichtlijngebied ‘Vallei van de 
Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (BE2100026). 
Dat bestaat uit elf deelgebieden, verspreid over 4884 ha en 
vijftien gemeenten in de provincies Antwerpen (14) en Limburg 
(1). Het gebied Graafweide-Schupleer is er - samen met kamp 
Grobbendonk - één van. 
Het werd als Speciale Beschermingszone (SBZ) aangeduid omwille 
van de aanwezigheid van een aantal Europees beschermde habitats 
en/of soorten.
Het gebied overlapt grotendeels met het VEN-gebied ‘De Vallei van 
de Kleine Nete benedenstrooms’ dat evenwel een stuk kleiner is dan 
het habitatrichtlijngebied.

De natuurdoelstellingen omvatten: 
1. Uitgangspunt vormt het Besluit van de Vlaamse regering 
van 23/4/2014 tot aanwijzing van het valleigebied van de Kleine 
Nete met brongebieden als Speciale Beschermingzone (SBZ) van 
het habitatrichtlijngebied BE2100026 (deelgebied 10).
2. Centraal staat de ontwikkeling van een natte natuurkern 
(>150 ha) in de Graafweide/Schupleer (dg 10) in een mozaïek van 
biotopen als elzenbroekbos (>33%), traag stromende en stilstaande 
wateren, natte schraalgraslanden, ruigten, rietmoerassen en 
als leefgebied voor beek- en moerassoorten waaronder kleine 
modderkruiper, rivierprik, rivierdonderpad, beekprik, blauwborst 
en porseleinhoen.
3. Het bereiken van:
•	 1	ha	bijkomend	mineraalarm	overgangsveen	(habitattype	
7140_meso).
•	 9	ha	bijkomende	veldrusgraslanden	(habitattype	6410_
ve).
•	 20	ha	bijkomende	voedselrijke	alluviale	ruigtes	
(habitattype 6430_hf).
•	 52	ha	mesotroof	elzenbroekbos	(incl.	reeds	bestaand)	
(habitattype 91E0_meso) - het oppervlaktedoel voor mesotroof 
elzenbroek is niet realistisch omdat er te weinig locaties zijn met 
een voldoende gebufferde bodem en grondwater. Mogelijk kan 
wel bijkomend alluviaal bos gecreëerd worden onder de vorm van 
Ruigte‐Elzenbos, een rompgemeenschap ervan.
•	 12	ha	bijkomend	laaggelegen	schraal	hooiland	
(habitattype 6510_hua) en omschreven als grote 
vossenstaartgrasland maar op basis van (vroeger) voorkomende 
kensoorten veeleer geschikt als glanshavergrasland.
Deze wordt aangevuld met het Europees habitattype eiken-
beukenbos (9120) en eiken‐berkenbos (9190)op de rivierdonken 
(waarvoor geen oppervlaktedoelen zijn opgelegd) en enkele 
regionaal belangrijke biotopen(RBB).
Op basis van de standpunten van de lokale actoren moet de 
realisatie ervan gebeuren in :
1. gebieden gelegen binnen het SBZ-H en 
2. binnen gebieden die in het RUP een bestemming 
natuurgebied krijgen.

1.8 NATUUR
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EUROPEES BESCHERMDE HABITATS - BOSSEN

EUROPEES BESCHERMDE HABITATS - VENEN

EUROPEES BESCHERMDE HABITATS - 
HALFNATUURLIJKE GRASLANDEN

Mesotroof elzenbroekbos (91E0_vm)
Voorkomen: evenals ruigte‐elzenbos (vn) en in beperkte 
mate de oligotrofe variant (elzen‐) berkenbroekbos (vo); ook 
beekbegeleidende elzen‐essenbos (va) komt voor overwegend in 
een mozaïek met mesotroof elzenbroek.
Criteria: zeer hoge grondwatertafel met geringe schommelingen. 
Het grondwater is in de regel basenrijk met een pH die meestal 
hoger is dan 6.
Potentieel op basis hydrologisch onderzoek: kan op elk bodemtype 
voorkomen en dus potentieel overal in het gebied gerealiseerd 
worden. De voedselrijkere variant is gemakkelijker realiseerbaar 
dan de oligotrofe variant. Actueel komt iets meer dan de helft van 
het gebied (55%) hydrologisch in aanmerking voor de ontwikkeling 
van dit vegetatietype. Een groot deel van de veenbodems, zoals 
het centrale interfluvium tussen de Aa en de Kleine Nete, blijken 
ongeschikt omwille van het grondwater dat iets te diep wegzakt, 
zowel in de zomer als in de winter.

Oud eiken‐berkenbos op zeer voedselarm zand (9190)
Op zeer voedselarme zandgronden met Zomereik, Ruwe en Zachte 
berk. De struiklaag is zwak ontwikkeld en de kruidlaag is arm. Dit 
habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelrichtlijnsoorten 
Middelste bonte en Zwarte specht en Wespendief en verder ook 
voor een groot aantal vogels van structuurrijke loofbossen.

Eiken‐beukenbos op zure bodem (9120)
Te herkennen aan voorkomen van verscheidene zuurtolerante 
soorten. De boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden 
door Eik als gevolg van het vroegere middel- en hakhoutbeheer, 
maar doorgaans neemt Beuk een dominante positie in.

Mineraalarm overgangsveen (7140_meso)
Voorkomen: op slechts twee percelen over een kleine oppervlakte, 
samen met dottergrasland. Opvallend is de dikte en de 
uitgestrektheid van het veenpakket in het domein horende bij het 
Hof van Grobbendonk. De meeste veenpakketten zijn gelegen ten 
noorden van de Aa. 
Criteria: Gronden op bronniveau zodanig dat het grondwater 
zich het gehele jaar door nabij het maaiveld bevindt. De 
grondwaterstand in een vaste veenbodem mag hooguit kortstondig 
dalen tot 25‐35 cm onder maaiveld. Door de constant hoge 

Blauw-/veldrusgrasland (6410_ve)
Voorkomen: wordt opgedeeld in een mineraalrijke variant, het 
zgn. veldrusgrasland (6410_mo) en een mineraalarme variant, 
het veldrusgrasland (6410_ve). De soort “veldrus” wordt 
beschouwd als differentiërend tussen veldrus‐ en veldrusgrasland, 
als ze overvloedig voorkomt. Moerasviooltje wordt als zwak 
differentiërend beschouwd. Slechts op één perceel in mozaïek met 
kleine zeggenvegetaties (rbbms). Veldrusgrasland komt vooral 
voor op venige zandgrond met lateraal bewegend grondwater. 
In tegenstelling tot veldrusgrasland is vaak een systeem van 
ondiepe kwel werkzaam, staan ze meestal ‘s winters onder water en 
ontbreekt basenrijk water.
Criteria: Van groot belang zijn de grondwaterstanden in de 
winter en het voorjaar. Het grondwaterpeil moet zich in deze 
periodes minstens in de wortelzone en bij voorkeur dicht bij het 
bodemoppervlak bevinden, of er bovenuit stijgen.
Potentieel op basis hydrologisch onderzoek: op één perceel nabij de 
bestaande oppervlakte en één perceel in het oosten (ref naar kaart).

Moerasspirearuigte (6430_hf)
Voorkomen: moerasspirearuigte (6430_hf) en moerasspirearuigte 
met graslandkenmerken (rbbhf) worden samen beschouwd 
en komen zowel vlak dekkend als in mozaïek met grote 
zeggenvegetaties (rbbmc) en rietland (rbbmr) voor.
Criteria: moerasvegetaties op natte, vaak stikstofrijke plaatsen 
die in mindere of meerdere mate onder invloed staan van 
overstromingen, hetzij door oppervlaktewater, hetzij door 
opstijgend grondwater.
Potentieel op basis hydrologisch onderzoek: in de actuele situatie 
voornamelijk mogelijkheden in het noorden en noordwesten van 
het gebied, ondanks dat een groot deel van het gebied hydrologisch 
gezien geschikt is voor dit habitattype; in het zuiden zijn vier 
percelen geschikt. 

grondwaterstand treedt veenvorming op.
Potentieel op basis hydrologisch onderzoek: Voor veenbodems 
moet de GHG minimaal 0.18 m onder maaiveld bedragen; de GLG 
best niet dieper dan 0.32 m onder maaiveld.
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EUROPEES BESCHERMDE HABITATS - 
WATERVEGETATIES

Grote vossenstaartgrasland - subtype Glanshavergrasland (6510_
hua)
Voorkomen: momenteel niet aanwezig in het gebied in de variant 
6510_hua, op 1 perceel komt de variant 6510_Hu voor, in mozaiek 
met dottergrasland.
Criteria: graslanden van alluviale gronden, die tijdens de winter 
gedurende een lange periode onder water staan, al dan niet 
door overstromingen. Een goede oppervlaktewaterkwaliteit is 
belangrijk. De grondwaterstanden in de winter zijn ondiep, maar 
het grondwater komt niet tot aan de oppervlakte die voldoende 
gedraineerd is. Een “natuurlijk overstromingsregime” omhelst 
regelmatige, ondiepe, korte overstromingen in de winter of het 
vroege voorjaar.
Potentieel op basis hydrologisch onderzoek: in de actuele situatie 
op drie percelen in het zuiden van het gebied en op een perceel in 
het midden van het gebied.

Laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het Ranunculion 
fluitantis en het Callitricho-Batrachion (3260)
Voorkomen: ondiepe rivieren en beken met helder water en een 
goed ontwikkelde waterplantenvegetatie, voornamelijk gekenmerkt 
door het voorkomen van waterranonkels, haaksterrenkroos en/
of bepaalde fonteinkruiden; in dit geval door aanwezigheid van 
Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) en Doorgroeid 
fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus). Grote variatie naargelang 
de omstandigheden waarbij licht (slib, doorzichtigheid, 
beschaduwing) een belangrijke factor vormt. Goed ontwikkelde 
habitats worden gekenmerkt door een goede water‐ en 
structuurkwaliteit en een soortenrijke water- en oevervegetatie.

Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie 
(3150)
Voorkomen: gekenmerkt door een grote verscheidenheid 
aan drijvende en ondergedoken waterplanten, behorend 
tot verschillende waterplantengemeenschappen, met name 
vegetaties van het Kikkerbeetverbond (Hydrocharition), het 
verbond van grote fonteinkruiden (Magnopotamion) en/of de 
eendenkroosklasse (Lemnetea minoris). In het gebied enkel 
voorkomend in een brede dwarsgracht nabij de Derde beek.

Aanwezige Natura 2000 habitats (bron: www.geopunt.be 15-09-2018)
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REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN (RBB) EN 
SOORTEN (RBS)

Vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die 
niet beschermd zijn door de habitatrichtlijn, maar die omwille 
van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een bescherming 
genieten, onder meer via de regelgeving rond het verbod op of 
de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn 
dottergrasland en rietland.
Biotopen van regionaal belang.
•	 dottergrasland	(rbbhc)
•	 kleine	zeggen	(rbbms)	Kleine	zeggenvegetaties	tolereren	
in principe inundatie met gebiedseigen (grond)water buiten het 
groeiseizoen, maar geen overstromingen met oppervlaktewater. Ze 
vereisen een stabiel grondwaterpeil, waarbij het grondwater nabij 
het maaiveld blijft. Komen enkel voor op zand‐ en veenbodems. 
Potentieel: Onder de huidige bodem- en 
grondwateromstandigheden zijn er slechts beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden voor dit habitattype. Naast de 
bestaande oppervlakte is in het zuiden van het gebied in een klein 
gedeelte van een perceel ontwikkeling van Kleine zeggenvegetaties 
mogelijk en in twee percelen in het noorden van het gebied.
•	 moerasspirearuigte	met	graslandkenmerken	(rbbhf)	
Er zijn meer ontwikkelingsmogelijkheden variant dan voor 
moerasspirearuigte (6430).
•	 grote	zeggen	(rbbmc)	
•	 rietland	(rbbmr)
Broedvogels van regionaal belangrijke gebieden die in niet beboste 
habitats voorkomen.
•	 Blauwborst	
•	 Roodborsttapuit	-	ruige,	open	moerasgebieden	en	
halfopen boerenland. Het zijn vogels van open tot halfopen, vaak 
droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende 
kruiden.
Andere aandachtsoorten (indicatorsoorten)
•	 Matkop	(prioritaire	soort	provincie	Antwerpen)		-	
(moeras) bossen met veel dode bomen. In het zachte dode hout 
wordt een nestholte gemaakt. De matkop is vaak in iets vochtiger 
habitats te vinden.
•	 Houtsnip	-	humusrijk	bos	met	open	plekken	en	een	
plaatselijk natte bodem en dikke, luchtige humuslaag; ook in kleine 
bosjes, singels en dichte struwelen.
•	 Watersnip	-	vochtige	tot	natte	graslanden,	slootkanten	
en lage moerasvegetaties met modderige plekken;  zeer extensief 
gebruikt en kruidenrijk, rijk gestructureerd grasland op veen; ook 
in gemaaid rietland, trilveen.

EUROPEES BESCHERMDE SOORTEN

Vissen
•	 Kleine	modderkruiper
•	 Beekprik	/	Rivierprik
•	 Rivierdonderpad
Habitat: gevarieerde, stromende, zuurstofrijke, meanderende, 
ondiepe en substraatrijke (diverse klassen) beken met een 
afwisseling van stenige en zandige bedding en zonder of beperkte 
organische vervuiling. Bedreiging gaat vooral uit van verlies aan 
geschikt substraat door algengroei en de ophoping van slib als 
gevolg van de vervuiling en erosie.

Vogels
•	 Blauwborst (eveneens prioritaire soort provincie Antwerpen)  

- rietland met verspreide opslag van wilgen of een 
vergelijkbare struweel- en loofboombegroeiing. Komt ook 
voor in extensief gebruikte, gevarieerde, natte valleigebieden 
met sloten en (half)open delen en met een niet geheel 
bedekte bodem. De geleidelijke overgang van rietmoeras naar 
moerasbos vormt een optimaal leefgebied.

•	 Wespendief (eveneens indicatorsoort landschap) - 
gediversifieerde loofbossen en/of gemengde bossen, met 
veel open plekken, heide, hoogvenen en/of graslandjes. Ook 
moerasbos en kleinschalig en bosrijk cultuurland.

•	 IJsvogel (eveneens prioritaire soort provincie Antwerpen)  - 
beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broedt ook 
langs stilstaand water. Nesttunnel wordt graven in zandige of 
lemige steile oeverranden.

•	 Porseleinhoen (eveneens prioritaire soort provincie 
Antwerpen)  - lage, kruidachtige en structuurrijke vegetaties 
in de randen van zegge-, lisdodde- en rietmoerassen, 
natte ruigten en ondergelopen graslanden. Belangrijk is de 
permanente aanwezigheid van water met een diepte van 10 tot 
20 cm.

Vleermuizen
diverse soorten (HR bijlage 2 & 4) > in het bijzonder soorten van 
moerassen en andere natte (rivier)gebieden nl.:
•	 (meervleermuis)	>	soort	van	grote(re)	rivieren	en	
kanalen
•	 rosse	vleermuis
•	 ruige	dwergvleermuis
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BELANGRIJKSTE BESLUITEN VAN DE 
ECOHYDROLOGISCHE STUDIE

Door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd 
in 2017 een ecohydrologische studie met bodemanalysen en een 
oppervlakte‐ en grondwatermodellering uitgevoerd. De studie 
diende na te gaan of een aantal vooropgestelde habitatdoelen 
gerealiseerd kunnen worden alsook welke maatregelen daarvoor 
nodig zijn in combinatie met een landbouwgebruik binnen 
hetzelfde studiegebied.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES BETREFFENDE 
WATER EN BODEM

Uit de studie blijkt dat wat het water betreft:
•	 het grondwater over het algemeen licht tot matig mineraalrijk 

(o.a. matig rijk aan calcium) is.
•	 op een groot aantal locaties duidelijk invloed van vervuiling te 

zien is, voornamelijk vanuit de landbouw, wegen of bebouwing 
(verhoogde sulfaat, natrium‐ en chlorideconcentraties).

•	 de fosfaat‐ en ammoniumconcentraties in het grondwater 
lokaal verhoogd zijn, maar over het algemeen zeer laag.

•	 het grondwater over het algemeen weinig tot matig rijk aan 
ijzer is doch lokaal zeer ijzerrijk.

•	 op ruim de helft van de locaties sprake is van lichte tot ernstige 
sulfaatverrijking van het grondwater met een verhoogd risico 
op interne eutrofiëring.

Wat de bodem betreft, stelt de studie dat:
•	 de toplaag van de bodem (0‐10 cm) over het algemeen een 

hoge tot zeer hoge Olsen‐P concentratie (= bio-beschikbare 
fosfor) bevat, voornamelijk in het zuiden en noordoosten van 
het studiegebied. Deze neemt in de helft van de locaties in 
de diepere bodemlagen af hetgeen kansen voor ontgronding 
biedt. Op de andere locaties is de ontwikkeling van 
habitatwaardige natuur minder waarschijnlijk.

•	 op veel plaatsen is de bodem zeer ijzerrijk (er werd vroeger 
ijzeroer ontgonnen). Op locaties waar de bodem zowel 
ijzerrijk als rijk aan Olsen‐P is (tot diep in de bodem) liggen 
mogelijk toch natuurontwikkelingskansen.

•	 er werden regelmatig verhoogde nitraat‐ en/of 
ammoniumconcentraties gemeten.

•	 uit de veenkartering is gebleken dat op de Belgische 
bodemkaart de uitgestrektheid van het veenpakket sterk 
wordt onderschat. Opvallend is de dikte en de uitgestrektheid 
van het veenpakket in het domein horende bij het Hof van 
Grobbendonk. De meeste veenpakketten liggen ten noorden 
van de Aa.

Natuurontwikkelingsmogelijkheden

Uit de grondwatermodellering bleek dat:
1. in de huidige omstandigheden is met een minimaal scenario 

een voldoende grote oppervlakte van het projectgebied 
hydrologisch geschikt voor de realisatie van de (meeste) 
habitatdoelstellingen.

2. in een tussenliggend scenario, waarbij o.a. bepaalde drainage 
beperkt wordt opgeheven, is een maximale oppervlakte 
hydrologisch geschikt voor de ontwikkeling van doelhabitats, 
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waarbij vernatting optreedt - mits een verschralend maai‐ of 
uitmijnbeheer - de oppervlaktedoelstelling gerealiseerd worden 
zonder af te graven, maar dit is een werk van lange adem. Zonder 
afgraven – al dan niet met begeleidende maatregelen - is de 
doelstelling voor dit habitattype niet haalbaar.

Finaal is er nog grote vossenstaartgrasland - subtype 
Glanshavergrasland, dat actueel niet in het projectgebied 
voorkomt. De locaties waar dit grasland kan ontwikkeld worden, 
overlappen voor een groot deel met die van mesotroof Elzenbroek. 
De locaties zouden bovendien eerder versnipperd voorkomen. 
Omwille van de hydrologische vereisten werkt vernatting van het 
projectgebied eerder nefast. Om al deze redenen lijken de doelen 
voor dit habitattype niet haalbaar op een duurzame manier.

doch slechts 1 ha meer dan in de actuele situatie.
3. in het maximale scenario, waarbij o.a. alle 

grondwaterwinningen worden gesloten, is de vernatting 
zo sterk dat de ontwikkelingspotenties afnemen t.o.v. de 
actuele situatie en er een verschuiving optreedt van geschikte 
percelen. 

Wanneer evenwel de kennis over bodem‐ en grondwaterchemie 
mee in beschouwing wordt genomen, blijkt dat over het grootste 
deel van de percelen de bodem te fosfaatrijk is, om habitatwaardige 
natuur te ontwikkelen zonder ingrijpende verschralende 
maatregelen. Een drietal ingrepen werden in verschillende 
hydrologische scenario’s beproefd:
1. omvormingsbeheer 
2. uitmijnen van de grond
3. afgraven van de voedselrijke bovenlaag 

Dat resulteerde in volgende conclusies voor elk van de 
vooropgestelde habitattypen.

De doelstelling van 33% Elzenbroekbos kan gehaald worden. 
Hierbij zal in eerste instantie de variant Ruigte-Elzenbos kunnen 
ontwikkelen. Voor de mesotrofe variant (mesotroof Elzenbroek) 
is de buffering van het grondwater en de bodem iets te laag. Dit is 
eigen aan de abiotiek van het gebied en kan niet verholpen worden 
door afgraven of vernatten. 

Moerasspirearuigte kan voorkomen bij een brede hydrologische 
amplitude en onder relatief voedselrijke omstandigheden, maar 
heeft ook voldoende gebufferde omstandigheden nodig. Actueel 
kan reeds de helft van het oppervlaktedoel gehaald worden. 
Mogelijk kan deze oppervlakte nog uitgebreid worden als men 
het regionaal belangrijk biotoop rbbhf (Moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken) mee opneemt.

Kleine zeggenvegetatie is het enige habitattype waarvoor in 
de actuele situatie (en het tussenliggende scenario) binnen de 
vooropgestelde oppervlaktedoelen gerealiseerd kan worden 
zonder af te graven, overwegend daar waar het grenst aan actueel 
habitatwaardige percelen.

Voor veldrusgrasland zijn er actueel weinig hydrologische 
mogelijkheden. De weinige hydrologisch geschikte locaties zijn 
veelal te fosfaatrijk. Afgraven zorgt voor creatie van bijkomende 
hydrologisch compatibele percelen met bovendien een voldoende 
laag fosfaatgehalte. Mogelijk kan onder het tussenliggend scenario, 

AFGRAVEN EN ARCHEOLOGIE

Bij een scenario afgraven zal er nauwlettend rekening gehouden 
moeten worden de archeologische waarde in de bodem. Het gehele 
gebied is zeer waardevol, waardoor afgraven niet altijd even evident 
zal zijn. Per deelproject zal dit verder uitgezocht moeten worden.
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Overzicht van alle locaties met een potentieel voor de ontwikkeling van één of meerdere doelhabitats in de actuele situatie bij afgraven. ((Bron: Ecohydrologische studie; Inbo) 
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Huidig fietsnetwerk

Toegankelijkheid gebied vanuit een hogere schaal

Huidige kajak infrastructuur

Huidig wandelnetwerk

WandelknooppuntennetwerkFietsknooppuntennetwerk

kajak route

Hoofdweg (auto)

Autosnelweg

Knip in weg

Overige routes

Ontoegankelijke zone

Ontoegankelijke zone

Overige routes

Poorten

Ongewenste uitstaplocatie

Uitstaplocatie

Poorten

Vertrekpunt

Kajak vervoer

Enkel bestemmingsverkeer (auto)

Spoor Antwerpen-Herentals

Potentiële toegangspoort

Bushalte

Mogelijke men- en ruiterroute
Huidige men- en ruiterroute 
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Ondanks dat het gebied redelijk goed ontsloten is voor 
de recreant liggen er toch een paar onbenutte kansen. 
Zo zou  het verder terugdringen van het autoverkeer een 
kans zijn om het gebied aantrekkelijker te maken voor 
de natuurgerichte recreant. Daarbij kunnen routes deels 
onthard worden of kan een ontdubbeling plaatsvinden van 
auto-fiets en wandelverkeer. Ook organisatorisch liggen er 
nog kansen door middel van het realiseren van duidelijke 
toegangen tot het gebied. 

Daarnaast kunnen erfgoedsites zoals het kasteel en de 
priorij beter ontsloten worden en liggen hier opgaven om 
de beeldkwaliteit te versterken. Bij het kasteeldomein en 
de watermolen vormt het autoverkeer i.v.m. de kajakkers 
een  probleem.

CONCLUSIES

TOEGANKELIJKHEID GEBIED VANUIT EEN 
HOGERE SCHAAL

FIETSNETWERK

WANDELNETWERK

1.9 RECREATIE

Het studiegebied ligt afgelegen van een treinstation.  Hierbij zijn de 
stations van Herentals en Bouwel het meest nabijgelegen.
Met de auto en bus is het gebied enkel direct bereikbaar via de 
toegangswegen van Grobbendonk en Vorselaar. Vanuit de as  
Grobbendonk-Vorselaar kunnen drie potentiële toegangspoorten tot 
het gebied worden gedefinieerd:
1. De parkeerplaatsen nabij het voormalige sas en de kruising  van de 
Boudewijnstraat en Troon 
2. De site rond de kasteelhoeve van Grobbendonk en de watermolen 
3. De schaapsstal van Natuurpunt aan de Dijkbaan.
Deze 3 potentiële poorten zijn nog niet goed ingericht om als poort 
te dienen. De poorten bieden parkeervoorzieningen aan maar zijn 
nog niet optimaal afgesteld.
Het station van Herentals biedt potentie om als vierde poort te 
dienen op een hogere schaal. Via wandelknooppunten is de afstand 
tussen het station van Herentals en de kasteelhoeve slechts 6,5 km. 
Er ligt bijvoorbeeld de potentie om een wandellus van ca. 15 km 
vanuit station naar kasteelhoeve en terug te realiseren. Ook liggen 
er potenties voor het realiseren van Groene Haltewandelingen, 
bijvoorbeeld tussen station Herentals en Bouwel.

Het fietsnetwerk verbindt alle belangrijke locaties op een 
efficiënte manier. Echter dient de fietser de weg vaak te delen met 
bestemmingsverkeer, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

Het wandelnetwerk overlapt binnen het studiegebied bijna 
volledig met het fietsnetwerk en is bijna overal geasfalteerd. De 
uitzondering hierop is de wandeling uitgezet door Natuurpunt.  
Het is moeilijk om kortere lusjes te wandelen in het gebied en grote 
delen zijn nagenoeg ontoegankelijk.

Wandelaar en recreatieve fietser delen infrastructuur met autoverkeer

KAJAK INFRASTRUCTUUR

AUTO

De kleine Nete wordt recreatief bevaren door kajaks afkomstig van 
Retie via Kasterlee, Herentals en uiteindelijk Grobbendonk. De 
belangrijkste uitstapplaats voor kajaks is bij de Watermolen in het 
studiegebied. Echter is deze historische waardevolle plek te klein en 
ongeschikt voor een dergelijk infrastructureel knooppunt.

Ondanks dat alle wegen binnen het studiegebied, op Hofeinde 
na, enkel toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer is er redelijk 
veel autoverkeer in het gebied aanwezig. De weg Troon is geknipt 
halverwege Grobbendonk en Herentals om op grote schaal 
sluipverkeer tegen te gaan.
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Plan van aanpak Graafweide-Schupleer 29 van 35 
 

Figuur 10. Bijgestuurd voorkeursscenario 2018 

 

+
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+

1.Voorkeursscenario

2. Allocatie habitats

3. KLE’s

4. Raamwerk: water en cultuurhistorie

5. Recreatie
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OPBOUW VISIE

VERSTERKEN VAN IDENTITEIT

Graafweide Schupleer is een relatief gaaf gebied waar erfgoed, 
natuur en landbouw op een bijzondere plek samen komen. De 
inrichtingsvisie probeert natuurdoelstellingen en economisch vitale 
landbouwbedrijven zo goed mogelijk in te passen binnen het zeer 
waardevolle erfgoedlandschap en anderzijds dit landschap beter 
beleefbaar te maken voor de recreant door de identiteit te versterken.

De inrichtingsvisie is opgebouwd uit een stapeling van verschillende 
lagen. Al deze lagen samen zorgen voor een geïntegreerde visie 
waarbinnen zowel, landbouw als natuur, erfgoed en recreatie op 
geïntegreerde wijze een plaats krijgen. Doel van de visie is om de 
identiteit van het gebied te versterken en het gebied aantrekkelijker 
en functioneler te maken.

LANDSCHAPPELIJKE ONDERLEGGER ALS BASIS 
VOOR DE INRICHTINGSVISIE

1. VOORKEURSSCENARIO ALS VERTREKPUNT

2. ALLOCATIE HABITATS

3. KLE’S

3. RAAMWERK VAN WATER EN 
CULTUURHISTORIE

5. RECREATIE

Het fysisch systeem is de landschappelijke onderlegger die de basis 
vormt, en sturend is voor alle functies die een plaats moeten krijgen 
binnen het gebied en de inrichtingsvisie.

Het voorkeursscenario vormt het vertrekpunt van de 
inrichtingsvisie. 

De allocatie van Europese natuurdoelstellingen en regionale 
natuurtypen vormt een zeer groot onderdeel van deze 
inrichtingsvisie. Hier is een apart hoofdstuk aan het einde van dit 
rapport toegevoegd.

Doordat het voorkeursscenario in essentie uitgaat van het scheiden 
van de functies landbouw en natuur, ontstaat het gevaar dat de 
ruimtelijke samenhang van deze twee gebieden verder uit elkaar 
groeit met als gevolg ruimtelijke versnippering van het valleigebied. 
Om dit te voorkomen wordt in de inrichtingsvisie maximaal 
ingezet op het behoud en terugbrengen van KLE’ in zowel de 
landbouwgebieden als de natuurkern. 

Om de identiteit van het gebied te versterken wordt binnen de 
inrichtingsvisie ingezet op het versterken van de twee belangrijkste 
structurerende elementen binnen het gebied, namelijk water en 
erfgoedwaarden.

Om het gebied aantrekkelijker te maken wordt er vervolgens ingezet 
op het versterken van de beleefbaarheid van het geheel door het 
opwaarderen van de recreatieve laag. Enerzijds door het gebied beter 
te ontsluiten door poorten en nieuwe recreatieve routes te voorzien, 
anderzijds door de beeldkwaliteit te versterken en belevingspunten 
aan het netwerk toe te voegen zoals uitzichtpunten, bruggetjes,..
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Visiekaart 
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PLANKAART INRICHTINGSVISIE

Agrarisch gebied (weide)

Open water (vijvers en brede sloten)

Enkele lijn van bomen 

KLE (kleinschalig landschapselement)

Natuurkern (Begroeiing boven 2m onder 5%)

Aan te sluiten meanders

Dubbele bomendreef

Agrarisch gebied (akkerland)

Legenda

Belangrijke plek met erfgoedwaarde

Agrarisch gebied met ecologische waarde (weide)

Beken

Bomendreef

Natuurkern (Bos - Broekbos) 

Wandelpaden

Parkeervoorziening

Natuur Bos

Uitkijktoren

Lokale horeca gelegenheid

Landbouwzetel

Belangrijke gebouwen met erfgoedwaarde

Toegangspoort tot het gebied

P





2.1 VERBINDENDE KLE’S
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0-meting KLE’s: terug te planten volgens erfgoedbesluit
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OVERZICHT KLE’S

Onderstaande kaart is een 0-meting van de KLE’s die volgens 
het erfgoedbesluit vandaag aanwezig zouden moeten zijn in het 
plangebied. Bij eventuele heraanplant kan het interessant zijn om te 
onderzoeken of er ecologisch waardevollere soorten dan populieren 
terug aangeplant zouden kunnen worden.

Kleinschalig landschapselement aanwezig tijdens vaststelling onroerend erfgoed 
beschermingsbesluit interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide





2.2 RAAMWERK VAN WATERSYSTEEM EN 
CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE 

PLEKKEN
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Overzicht raamwerk 
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LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK

PLANKAART RAAMWERK

Het landschappelijk raamwerk zet in op het versterken van twee 
belangrijke structuurdragers en identiteitdragers binnen het gebied, 
het watersysteem en de erfgoedrelicten. Binnen het raamwerk 
wordt gezocht naar het verbinden, herkenbaar maken en naar het 
verbeteren van de systemische meerwaarde van de structuren. 

Het raamwerk vervult een belangrijke oriënterende rol binnen 
het gebied. Het verbindt cultuur en natuur en geeft het gebied een 
hogere belevingswaarde.

Dal (van nature overstroombaar)

Belangrijke gebouwen met erfgoedwaarde

Belangrijke verdwenen historische route terugbrengen

Dijken herkenbaar houden in het landschap

Dubbele bomendreef aanplanten

Hoger gelegen gronden (flank en rug)

Legenda

Belangrijke plek met erfgoedwaarde versterken

Donk herkenbaar houden in het landschap

Bomendreef herstellen

Rivieren en beken accentueren

Zichtas herstellen en waarborgen

Verhogen van beekbodem

Aan te sluiten meander

Aansluiten gracht Ten Troon aan Kleine Nete

Belangrijke bestaande historische route aanzetten en versterken
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Raamwerk Watersysteem

Dal (van nature overstroombaar)

Rivieren en beken accentueren

Verhogen van beekbodem

Aan te sluiten meander

Aansluiten gracht Ten Troon aan Kleine Nete
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VERSTERKEN BEEK- EN RIVIERSYSTEMEN

Water is een belangrijke drager van het fysisch, natuurlijk 
en landschappelijk systeem en vormt daardoor een 
essentieel onderdeel van de toekomstige natuur- en 
landschapsontwikkelingen. Binnen de grenzen van de natuurkern 
wordt een zo natuurlijk mogelijk, dynamisch en zichzelf 
onderhoudend watersysteem nagestreefd. Deze dynamiek 
moet evenwel worden hersteld en ruimte krijgen. Dat kan door 
vooreerst een aantal processen te initiëren d.m.v. milieutechnische 
maatregelen en vervolgens de voorwaarden te onderhouden 
voor zelfregulerende natuurprocessen (zie figuur 1), zoals erosie, 
sedimentatie en overstroming.

Om dit te verwezenlijken, bieden zich enkele mogelijkheden aan, 
die binnen een drietal ontwikkelingszones uitvoering kunnen 
krijgen. Vanzelfsprekend is onder alle omstandigheden een herstel 
en behoud van een goede waterkwaliteit noodzakelijk.

Hermeanderen van de Aa
De fysieke aanwezigheid van voormalige meanderstructuren biedt 
de mogelijkheid tot hermeandering over te gaan i.f.v.:
•	 habitatvergroting (verlenging van de waterloop) 
•	 structuurrijkere rivierloop, zowel voor oever als voor bedding 

maar evengoed voor aangelanden
•	 herstel wisselwerking tussen rivier en (-begeleidende) 

landhabitats waaronder broekbos
•	 inrichting van oude meanders als neven-  en/of 

overgangshabitats (bv. binnenbochten inrichten als 
moeraszone) > zie verder “mogelijkheden hermeandering”

•	 habitatverfijning en -uitbreiding: enerzijds binnen de 
habitatnoden van een soort en anderzijds binnen de 
soortendiversiteit (meer soorten)

Verondiepen van Tweede beek en Graafweideloop
•	 vernatten van de beekvalleien en creëren 

overstromingsmogelijkheid
•	 lokaal ophouden van water; huidige buffercapaciteit kan 

behouden worden door compensatie in de breedte middels 
een bermprofielwijziging

•	 herstel beekrandzones en oorspronkelijke hydrologie
•	 stoppen drainage door aanpassing aansluiting van 

afwateringsgrachten en greppels (volledig dichten of 
opstoppen uiteinden). Beide mogelijkheden dienen verder 
onderzocht te worden omdat vanuit landschapshistorisch 
oogpunt het behoud van de lokale greppel- en 
grachtstructuren wordt bepleit.

Aansluiten van watergang Ten Troon aan Kleine Nete
•	 wisselwerking met nevenwaterlopen e.a. waterhoudende 

(landschaps)elementen
•	 aansluiting natte habitats op het beekvalleisysteem
Aansluitend hierop kunnen in en langsheen de verschillende 
waterlopen en rondom andere permanent waterhoudende 
terreinstructuren (her)inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd 
die het watersysteem vervolmaken.

Rechtgetrokken loop: beperkte invloedszone onder normale (donkerblauw) en extreme 
omstandigheden( lichtblauw).

Hermeandering loop: vergroting van de invloedszone zowel onder normale 
(donkerblauw) als onder extreme omstandigheden (lichtblauw).

RAAMWERK: WATERSYSTEEM
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Raamwerk verankeren erfgoed

Belangrijke gebouwen met erfgoedwaarde

Belangrijke verdwenen historische route terugbrengen

Dijken herkenbaar houden in het landschap Dubbele bomendreef aanplanten

Hoger gelegen gronden (flank en plateau) Belangrijke plek met erfgoedwaarde versterken

Donk herkenbaar houden in het landschap Bomendreef herstellen

Zichtas herstellen en waarborgen

Belangrijke bestaande historische route aanzetten
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VERANKEREN VAN ERFGOED

Door in te zetten in de verbindingen en onderlinge relatie tussen 
verschillende erfgoedrelicten en gehelen ontstaat een duidelijke 
structuurlaag in het gebied waaraan de recreatie opgehangen kan 
worden. Er wordt ingezet op het opwaarderen en toegankelijk 
maken van afzonderlijke gebieden zoals de kasteelsite, de Priorij, 
omgeving van Sas, en de omgeving van het Natuurhuis de 
Schapenstal. Daarnaast wordt er ingezet op het herkenbaar maken 
van verbindende (historische) elementen en structuren zoals de 
twee dijkjes die door het plangebied lopen (Watermolenweg en 
Dijkbaan) heraanplant van historische lanen en het herkenbaar 
maken van de voormalige Kempische Vaart.

RAAMWERK: VERANKEREN ERFGOED





2.3 RECREATIE
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1 BASISINGREPEN OM HET GEBIED RUSTIGER EN AANTREKKELIJKER TE MAKEN

knip autoverkeer

knip autoverkeer

 
bestaande knip

knip autoverkeer

ontdubbelen fietsroute en autoroute

INZETTEN OP RUSTIGE WANDEL- EN 
FIETSROUTES

Vandaag lijkt de inrichting en organisatie van de verkeersstromen 
in het plangebied niet bedacht te zijn vanuit een bepaald type van 
gebruiker. De straatprofielen kennen meestal een gemengd gebruik.  
Daarnaast worden veel van de wegen gebruikt als sluiproutes 
voor autoverkeer. Hierdoor ontstaan conflicten met het recreatief 
gebruik en de te behouden en versterken natuurwaarden van het 
gebied.  

Om de kwaliteiten van het gebied beleefbaarder te maken en 
conflictsituaties te beperken worden een aantal knips in het 
autonetwerk voorgesteld. Het knippen van het autonetwerk 
maakt het mogelijk om de straatprofielen aantrekkelijker in te 
richten voor  fietsers en wandelaars. Zo zou het profiel van de 
Watermolenweg bijvoorbeeld deels onthard kunnen worden zodat 
een landschappelijker en groener profiel ontstaat dat zowel door de 
recreant als de landbouw gebruikt kan worden.
Ter hoogte van het voormalig Kempisch kanaal is een vrijliggend 
fietspad wenselijk om conflicten tussen gemotoriseerd 
bestemmingsverkeer en fietsers te voorkomen.

Huidig profiel Watermolenweg ingericht t.b.v. auto
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ALGEMENE VISIE

Om het landschap beleefbaar te maken wordt een recreatieve 
laag toegevoegd die de verschillende troeven van het plangebied 
(erfgoed, natuur, landbouw en het waterlandschap) ontsluit en 
bereikbaar maakt. 

De recreatieve visie is opgebouwd uit de volgende lagen en 
elementen die verderop in dit hoofdstuk zullen worden toegelicht:

1. basisingrepen om het gebied rustiger en aantrekkelijker te maken 
(knip autoverkeer, ontdubbelen fiets/auto,..)
2. toevoegen van poorten en lokale instappunten (toegangen tot het 
gebied op verschillende schaalniveaus)
3. inzetten op recreatieve netwerken (nieuwe paden, oplossen van 
missing links (bruggen),..)
4. toevoegen van belevingspunten (uitkijktoren, oversteken over 
water, aanleg nieuwe wandellussen)

RECREATIE

Inrichtingsprincipe Watermolenweg: aanscherpen dijkprofiel en downgraden 
verharding. 4 bij 4 meter dient vrij gehouden te worden voor landbouwvoertuigen

4m

4m
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2 TOEVOEGEN VAN POORTEN EN LOKALE INSTAPPUNTEN

Bezoekerscentrum Schapenstal 
(natuurpoort)

lokaal instappunt

lokaal instappunt

lokaal instappunt

lokaal instappunt

lokaal instappunt

lokaal instappunt

lokaal instappunt

Kasteelhoeve en watermolen 
(cultuurhistorische poort)
(Natuurpoort)

Troon bij Sas
(dorpspoort)

POORTEN LOKALE INSTAPPUNTEN

Om het gebied toegankelijker te maken en de recreatieve druk 
op het gebied beter te organiseren, wordt er gekozen om drie 
“poorten” naar het gebied aan te duiden en deze beter in te richten.
De poorten zijn bestaande trekpleisters (kasteelsite en Schapenstal) 
of plaatsen die strategisch gelegen zijn aan het recreatief netwerk 
(Troon bij Sas). De poorten vormen het visitekaartje van het 
gebied en hebben allen een andere focus; natuur, cultuurhistorie 
of dorpskern. De poorten krijgen een kwalitatieve en groenere 
inrichting. Het zijn plaatsen die als verblijfsplek fungeren en waar 
men de auto parkeert om te voet of per fiets het gebied te gaan 
verkennen.

Waar de poorten eerder functioneren op de bovenlokale schaal, 
bevinden de instappunten zich op de lokale schaal. Deze 
eenvoudige instapplekken bieden geen extra parkeergelegenheid 
voor auto’s. Het zijn eerder plekken aan het begin van een 
route, een plek waar een zitgelegenheid en eenvoudige 
informatievoorzieningen zijn en eventueel de mogelijkheid om 
een paar fietsen te parkeren. Deze instappunten zullen vooral door 
omwonenden van het gebied gebruikt worden.

referentie poort De Merode (Gerhagen) referentie instappunt De Merode
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3 INZETTEN OP RECREATIEVE NETWERKEN

lokaal instappunt

lokaal instappunt

TOEVOEGEN VAN WANDELLUSSEN

Vandaag zijn grote delen van het landschap beperkt toegankelijk 
voor wandelaars. Om de wandelmogelijkheden in het gebied te 
vergroten is het wenselijk om extra wandellussen te realiseren, bij 
voorkeur gekoppeld aan een poort of instappunt. Op bovenstaande 
kaart zijn indicatief een aantal voorstellen ingetekend. In een 
vervolgtraject wordt aanbevolen om samen met beheerders 
en grondeigenaren verder te zoeken naar nieuw te realiseren 
wandellussen. Daarnaast kunnen een aantal nieuwe bruggetjes, 
in combinatie met een nieuwe route, missing links in het netwerk 
oplossen waardoor er meer recreatieve mogelijkheden ontstaan en 
de verschillende plekken beter ontsloten worden.

Molenbos route 2,7 km

Graafweide route 2 km

huidige route 
natuurpunt

huidige route 
natuurpunt 3 km

Samenvloeingsgebied route 5,5 km

Graafweide schupleer route 1 - 9,3 km

Graafweide schupleer route 2 - 6,1 km
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PRINCIPE NIEUWE RECREATIEVE BRUGGEN PRINCIPE UITKIJKTOREN GEÏNTEGREERD LANGS 
KEMPISCHE VAART

4. TOEVOEGEN BELEVINGSPUNTEN

uitkijktoren 
(locatie indicatief)

nieuwe brug

nieuwe brug

nieuwe brug
nieuwe brug

nieuwe brug

nieuwe brug

Referentie (indicatief) eenvoudige, functionele betonbrug met 
agrarisch karakter, verfijning d.m.v. mooie leuning. Pijlers dienen 
buiten stroomprofiel te blijven i.v.m. doorstroming. Links: 
voetgangers. Rechts: voetgangers en fietsers
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Principe bank met natuurlijke en functionele 
uitstraling

INGETOGEN HUISSTIJL

Om de belevingswaarde van het recreatief netwerk te vergroten en de 
identiteit van het gebied te versterken, is een zorgvuldige inpassing 
van nieuwe “belevingselementen” wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld 
een nieuwe brug zijn, een bank of uitzichtpunt. 

Een uitgesproken “recreatieve huisstijl” van deze belevingselementen 
is ongewenst. De elementen zouden de huidige identiteit van het 
gebied (landbouw en natuur) moeten versterken zonder er een eigen 
logica of na te houden. Hierdoor is een ingetogen en functionele 
ontwerpstijl wenselijk. Het landelijk karakter vooropgesteld.





2.4 INTEGRALE DEELUITWERKING
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OPGAVEN 

De Kasteelhoeve is een restant van de voormalige Waterburcht 
van Grobbendonk. De site van de kasteelhoeve vormt samen 
met de watermolen met tegenoverliggende molenaarswoning 
en de Hoeve Ter Hulsdonck een beeldbepalende en waardevolle 
historische cluster. De cluster draagt vele verhalen over het ontstaan 
van de Graafweide-Schupleer in haar, en bezit de potentie om het 
recreatieve “hart” van het gebied te worden.

De leesbaarheid van de verschillende gebouwen, haar onderlinge 
relatie en de relatie met de ruimere omgeving zijn in de loop 
der tijd enigszins vertroebeld geraakt. Zo zijn kenmerkende 
laanstructuren die het kasteeldomein in haar omgeving verankerden 
op sommige plaatsen vervallen of verdwenen. Daarnaast leidt de 
huidige parkeerdruk en drukte die de kajak uitstapplaats aan de 
Watermolenweg met zich meebrengt tot verrommeling van het 
gebied en tot conflictsituaties met andere gebruikers. Over het 
algemeen maakt de cluster vandaag een rommelige indruk en komen 
de erfgoedwaarden niet altijd goed tot hun recht.

Doordat er gezocht wordt naar toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de Kasteelhoeve is er behoefte 
aan een duidelijkere organisatie van de cluster en een verbeterde 
beeldkwaliteit. Ook dient er een plan opgemaakt te worden hoe er 
met het afvalwater wordt omgegaan voordat er nieuwe functies in de 
Kasteelhoeve opgenomen kunnen worden. (bijvoorbeeld aansluiting 
op riool of een eigen waterzuiveringsinstallatie).

Rond de watermolen en Watermolenweg wordt zeer veel geparkeerd

De Watermolenweg is te smal voor het kajakuitstappunt

De laan van de Watermolenweg is maar gedeeltelijk hersteld en met verschillende 
boomsoorten.

De laan van de kateelhoeve dient hersteld te worden en klaargemaakt te worden voor 
de toekomst.
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Opgaves in de huidige situatie

2.4.1 WATERMOLEN, KASTEELHOEVE EN 
OMGEVING

Huidige situatie

?!P

P
P

P

deels vervallen laan

Hoeve Ter Hulsdonck

vervallen laan

parkeerdruk

conflictsituatie 
kajak en andere 
gebruikers

parkeerdruk

Kasteelhoeve

Watermolen

rommelige entree
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Overzicht ingrepen

SITE VERANKEREN IN LANDSCHAP

Mogelijke locatie voor 
overloopparking

a

a’

Nieuwe wandelroute

X

Dubbele dreef herstellen
herstel 
hoogstamboomgaard

herstel dreef

herstel dreef

opruimen

knip

kajakuitstapplaats

nieuwe hoofdparking voor 
gehele cluster (kajak, kasteel, 
watermolen,..)

Het kasteel van Grobbendonk en de watermolensite waren in het 
verleden sterk verankerd in het landschap door een reeks van 
lanen. Alle toegangswegen waren voorzien van een monumentale 
laanstructuur waarbij de hoofdlaan tussen de kasteelhoeve en 
Afspanning De Leeuw geaccentueerd werd door een dubbele 
dreef. Deze laanstructuren zijn nog gedeeltelijk aanwezig maar ook 
grotendeels verdwenen. Om de historische site van de Watermolen, 
Kasteelhoeve en omliggende boerderijen opnieuw te verankeren 
in het landschap en de herkenbaarheid van de plek beter in de 
verf te zetten, wordt in de inrichtingsvisie aangeraden de lanen te 
herstellen, opnieuw aan te planten of te verjongen. Ook het zicht op 
het erfgoed vanuit de omgeving kan op sommige locaties versterkt 
worden door zones open te houden of de ondergroei bij lanen te 
verwijderen. De kateelhoeve was in de tijd van Ferraris sterk verankerd in het landschap door een 

spinnenweb van laanstructuren die de toegangswegen tot het kasteel begeleiden.

WATERMOLEN, KASTEELHOEVE EN OMGEVING
Visie

Versterken zicht op gebouw Aan te planten boom of dreef
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KNIP AUTOVERKEER EN BUNDELEN PARKEREN

a-a’. Visie voorstel: Dubbele dreef aan weerszijde van Hofeinde is hersteld. Zone ten zuiden van dreef kan als overloopparkeerplaats functioneren bij grotere evenementen in de 
kasteelhoeve

a-a’. Huidige situatie: Hofeinde 

WATERMOLEN, KASTEELHOEVE EN OMGEVING
Visie

Om de erfgoedwaarden van de cluster beter tot haar recht te 
laten komen wordt er gekozen voor het introduceren van een 
nieuw parkeer- en verkeerssysteem. Een knip voor autoverkeer 
in combinatie met de nieuwe gebundelde parking zorgen ervoor 
dat grote delen van de site autovrij gemaakt kunnen worden 
waardoor recreatief gebruik beter georganiseerd kan worden en de 
erfgoedwaarden beter tot haar recht komen. Door de parking buiten 
het kasteeldomein te voorzien en te integreren in de aanwezige 
openruimte tussen Hofeinde, de Watermolenweg en de huidige 
oprijlaan van het kasteel, worden geparkeerde auto’s uit het zicht 
onttrokken en wordt de oorspronkelijke entree van het kasteel 
gevrijwaard van autoverkeer. Hierdoor kunnen huidige dimensies 
van de dreef en de toegangsbrug behouden blijven en ingericht 
worden als wandelgebied.

referentie indicatief: Groene parking tussen de Watermolensite en de oude brug naar de 
Kasteelhoeve. 
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visiekaart

BUNDELEN RECREATIEF PROGRAMMA

Vandaag is een groot gedeelte van de verkeersdrukte en bijbehorende 
parkeerdruk te wijten aan een slecht georganiseerd ophaalsysteem 
voor kajakkers. De kajakroutes eindigen aan de Watermolenweg, 
waar zij worden opgepikt door familie of vrienden. Door de beperkte 
ruimte langs de Watermolenweg leidt het gemanoeuvreer van auto’s 
en langsparkeren in de berm tot conflicten met andere gebruikers 
zoals fietsers en wandelaars.

In deze inrichtingsvisie wordt voorgesteld om de kajakuitstapplaats 
te verplaatsen naar de overzijde van de Nete, richting de 
Kasteelhoeve. Op deze plaats is het ophaalsysteem en parkeren 
beter te organiseren. De personen die de kajakkers komen afhalen 
dienen hun auto op de voorziene verzamelparking te parkeren 
waardoor de Kasteelhoeve grotendeels vrijgehouden kan worden 

van autoverkeer. De uitstapplaats blijft wel toegankelijk voor de 
organisatoren van de kajaktochten voor het afhalen van hun kajaks. 
Hiervoor kan een minimaal verhard pad geïntegreerd worden op de 
kasteelhoeve. Door de uitstapplaats te verplaatsen en te bundelen 
met de kasteelsite worden er kansen benut om de site op te laden met 
extra recreatief programma waardoor deze plek tot een volwaardige 
en levendige poort tot het gebied kan uitgroeien! Het is af te raden 
om een dergelijk uitstappunt te voorzien aan de westzijde van de 
kasteelhoeve, bijvoorbeeld in de aanwezige waterpartij voor de 
kasteelhoeve, hierdoor zou de entreesite van het domein te veel 
verrommelen.

b’

b
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Bamboe op de oever van de Kleine Nete

b-b’ Huidige situatie: De zone tussen de Kleine Nete en de Kasteelhoeve is ongebruikt en bestaat uit een grasveld en een bamboebosje

b-b’ Visie voorstel: een flauwe oever of drijvende steiger dient als uitstaplocatie voor de kajakers

RECREATIEF ONTSLUITEN

Om de erfgoedcluster beter te verankeren in het recreatief netwerk 
wordt voorgesteld om nieuwe wandellussen te realiseren. Zo zou 
de aanleg van een nieuw wandelpad de watermolen via de Kleine 
Nete kunnen verbinden met de poort bij Troon en de dorpskern van 
Grobbendonk.
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Dal Dal FlankFlank RugRug Beek

Het voormalig Kempisch kanaal tekent zich af als een artificiële lijn in het landschap, 
aan de rand van Graafweide-Schupleer en als verbinding tussen Herentals en 
Grobbendonk.

OPGAVEN

De herkenbaarheid en continuïteit van de voormalige Kempische 
Vaart staat onder druk doordat herkenbare laanstructuren 
verdwijnen of onderbroken worden en delen zijn opgenomen in het 
voormalig Engels kamp. Ook in dorpskernen en in de Stad Herentals 
is de structuur van het voormalig Kempisch kanaal bijna geheel 
onzichtbaar geworden.

Naast de herkenbaarheid van de structuur valt het op dat de 
geasfalteerde weg langs het voormalig kanaal als sluiproute voor 
autoverkeer wordt gebruikt en dat hierdoor conflicten ontstaat met 
recreatieve en functionele zachte weggebruikers.

De structuur van het voormalig kanaal heeft de potentie om 
verder uit te groeien tot een recreatieve en functionele fiets- en 
wandelverbinding tussen Herentals en Grobbendonk. Een route die 
een belangrijke toegang tot de Graafweide-Schupleer vormt vanuit 
het zuiden.
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VESNIPPERDE BEELDKWALITEIT

2.4.2 KEMPISCHE VAART
Huidige situatie

Kempische vaart: Eikenlei Kempische vaart: Troon

Kempische vaart: Troon Kempische vaart: Vaartkom

Kempische vaart: Troon - Kempen route

Kempische vaart: Lenteheide

Kempische vaart: Belgiëlaan 

Kempische vaart: Augustijnenlaan

Op onderstaande luchtfoto’s is te zien dat het kanaal op verschillende 
manieren ontwikkeld is in de loop der tijd. Hierdoor is de structuur 
van het kanaal niet overal nog te herkennen. Verdere versnippering 
en zelfs het geheel uitvagen van deze cultuurhistorische lijn vormt 
een bedreiging voor een waardevolle tijdslaag in het Kempisch 
landschap.
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ACCENTUEREN VAN KEMPISCHE VAART - TROON

Het relict de voormalige Kempische vaart ligt al dan niet herkenbaar 
verankerd in het landschap. We zouden willen adviseren om de 
gehele Kempische vaart als apart studieobject te beschouwen en 
hiervoor een integrale visie op te maken.  De Kempische vaart vormt 
een bijzondere en monumentale tijdslaag binnen het landschap 
en dreigt te verdwijnen door verrommeling en een inconsequente 
beeldtaal. 

In de volgende paragraaf worden enkele principesneden uitgewerkt 
voor de Kempische vaart aan de rand van de perimeter van het 
studiegebied van deze studie. We streven ernaar om de Kempische 
vaart opnieuw aan te zetten met een dubbele bomendreef over de 
gehele lengte om het kanaalprofiel herkenbaarder te maken. Het is 
wenselijk dat dit streefbeeld een locatiespecifieke uitwerking krijgt 

waarbij in de fasering rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld 
te behouden lokale natuurwaarden. Daarnaast zijn er verschillende 
inrichtingsprincipes denkbaar in te definiëren deelgebieden, 
bijvoorbeeld het binnenstedelijk gebied van Herentals. Het is 
hierbij wel van belang dat de structuur ook als geheel herkenbaar 
blijft.

De Kempische vaart ter hoogte van Troon is grotendeels onderdeel 
van de Britse basis een militair domein. In deze visie willen we de 
voormalige vaart toegankelijk maken, iets dat onderhandeld dient 
te worden met Defensie. Dit biedt de mogelijkheid om de weg 
Troon te ontdubbelen en het hoofdfietspad en wandelpad tussen 
Herentals en Grobbendonk geheel autovrij te maken.

Huidige situatie: Kempische vaart ter hoogte van Troon is grotendeels eigendom van Defensie. Profiel Kempische vaart is verrommeld en inconsequent ingeplant met bomen

Visievoorstel: Kempische vaart is publiek toegankelijk, verkeerstromen ontdubbeld en dubbele bomendreef is aangeplant

1
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Locaties sneden

KEMPISCHE VAART
Visie

2

1

2
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OPGAVENOPGAVEN

De Priorij ligt er vandaag enigszins geïsoleerd bij, als een verborgen 
en ruwe diamant. Het deelgebied wordt doorsneden door het later 
aangelegde en weer gedempte kanaal. Daarnaast is de structuur van 
het domein vertroebeld geraakt doordat de slotgracht deels vervallen 
is en de omgeving verrommeld is geraakt door de uitbreiding van 
omliggende bedrijven en onvergunde gebouwen. Doordat de Priorij 
grotendeels omsloten wordt door het militair domein wordt de 
geïsoleerde ligging nog versterkt. Het gebied is hierdoor recreatief 
slecht verbonden met haar omgeving. Ook de oorspronkelijke relatie 
met de Nete en het Kasteel van Grobbendonk zijn grotendeels in 
verval geraakt of onherkenbaar geworden.
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Priorij Ten Troon op de kaart van Ferraris. De Priorij ligt direct aan de Kleine Nete en ligt verankerd met wegen en lanen in het landschap. Er is een duidelijke route richting het 
westen naar het kasteel van Grobbendonk, richting het noorden naar Vorselaar en richting het oosten naar Herentals.

2.4.3 PRIORIJ TEN TROON EN OMGEVING
Huidige situatie
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VERANKEREN EN ONTSLUITEN PRIORIJ

Om de Priorij beter te verankeren in haar context, zowel ruimtelijk 
als recreatief, zou de hoofdstructuur van het domein weer zichtbaar 
gemaakt moeten worden. Zo zouden historische lanen weer 
heraangeplant kunnen worden en de slotgracht herkenbaarder 
gemaakt worden. Daarnaast zouden nieuwe recreatieve verbindingen 
op historische locaties de Priorij weer beter kunnen verankeren in 
de recreatieve context. Hiervoor is afstemming nodig met Defensie 
en de landbouwer ten noorden van de Nete.  Daarnaast is er veel te 
winnen met het verbeteren van de beeldkwaliteit en samenhang van 
de directe omgeving. Zo zou de omgeving van de paardenhouder 
opgeruimd kunnen worden door onvergunde gebouwen weg te 
nemen. Ook de entreesite langs het voormalig kanaal kan een 
eenduidigere beeldkwaliteit verkrijgen door bijvoorbeeld een 
duidelijke laan richting de Priorij aan te leggen.

opgavenkaart

onvergunde 
gebouwen verrommeling
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PRIORIJ TEN TROON EN OMGEVING
Visie

voorgestelde ingrepen

visiekaart

X
Xverwijderen 

gebouwen

aanplant laan

aanplant laan

te onderzoeken 
aansluiting op Nete

opruimen en 
herinrichten 
entreezone

nieuwe 
recreatieve 
route

nieuwe 
recreatieve 
route

heraanleg gracht
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Aan de zuidwestzijde grenst de Graafweide aan de dorpsrand van 
Grobbendonk. Het voormalige kanaal kruist hier de Kleine Nete en 
loopt door het dorp verder. Daarnaast ligt er een relict met een oude 
sas en verbindingskanaal tussen de voormalige Kempische vaart 
en de Kleine Nete. Vandaag zijn deze verschillende structuren zeer 
moeilijk leesbaar doordat ze deels onherkenbaar zijn of vervallen, 
delen ontbreken en er verschillende ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden die de structuur moeilijk leesbaar maken, zoals 
verschillende recreatiewoningen en een woonwagenkamp. 

Vandaag is er een conflictsituatie tussen autoverkeer en recreatief 
verkeer op de route langs het voormalig kanaal.

Op deze sleutellocatie ligt de potentie om een nieuwe poort richting 
de Graafweide-Schupleer te maken en het dorp een mooie rand aan 
het landschap terug te geven.

OPGAVEN

huidige situatie
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2.4.4 SAS, SASWACHTERSWONING EN OMGEVING
Huidige situatie
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optie lange termijn: uitplaatsen woonwagenterrein en herstel valleilandschap

optie korte termijn: poort aan vallei

Deze locatie bezit de potentie om een mooie afwerking van de 
dorpsrand van Grobbendonk te realiseren en een nieuwe “poort” 
naar het landelijk gebied te ontwikkelen. Om een duidelijke overgang 
tussen de bebouwde omgeving en het landschap te maken dient 
er vooral opgeruimd te worden. Hierdoor ontstaan er kansen om 
de vallei tot aan de dorpsrand zichtbaar te maken maar ook om de 
verschillende structuren weer leesbaar te maken zoals het kanaal, de 
Kleine Nete en de sas.

Voor deze locatie zijn twee scenario’s denkbaar, een korte termijn 
scenario waarbij de poort gerealiseerd wordt en de landschappelijke 
kwaliteiten worden bovengehaald en een langetermijnscenario 
waarbij ook het woonwagenkamp wordt uitgeplaatst. 

EEN NIEUWE POORT AAN DE GRAAFWEIDE

nieuwe 
wandelroute

leesbaar maken oude 
aftakking kanaal

groen parking als 
“poort”
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SAS, SASWACHTERSWONING EN OMGEVING
Visie

huidige situatie

visievoorstel

Om de “poortfunctie” te versterken zien wij een aantal belangrijke 
ingrepen noodzakelijk. Ten eerste is het wenselijk dat er een 
duidelijke knip ontstaat voor autoverkeer ter hoogte van de brug 
over de Nete zodat deze visueel en functioneel de grens gaat 
vormen tussen dorp en landschap. Bestemmingsverkeer richting 
woonwagenkamp e.d. blijft mogelijk. 

Het is de bedoeling dat men de auto parkeert langs de Troon tussen 
minirotonde en de brug over de Nete. Vanaf deze poort kan men 
te voet of per fiets het gebied gaan verkennen. Om deze ruimte 
een betere beeldkwaliteit en verblijfskwaliteit enerzijds te geven en 
anderzijds de structuur van het voormalig kanaal duidelijk te maken, 
zien we hier vooral de opgave in het vergroenen (grasdallen voor 
parking en laanbomen) en ontharden van de ruimte. Daarnaast is 
informatievoorziening wenselijk.

Vanuit de poort kunnen nieuwe wandelverbindingen gelegd worden 
die de oude sas beter verknopen aan het recreatief netwerk. Via 
een korte wandeling is de nieuwe uitkijktoren bereikbaar die een 
schitterend overzicht geeft op het landschap.
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EEN INGETOGEN POORT AAN DE NATUUR

huidige situatie: overgedimensioneerde straat

huidige situatie: overgedimensioneerde straat

Natuur.huis de Schapenstal van Natuurpunt, gelegen aan de 
Dijkbaan, ligt op een strategische locatie, grenzend aan de 
Graafweide-Schupleer. Deze locatie bezit eveneens de potentie om 
uit te groeien tot “poort” tot het gebied, al zien we de nadruk hier 
eerder op natuur en natuurbeleving liggen.

Vandaag is de het profiel van de Dijkbaan overgedimensioneerd 
en is er geen goede parkeeroplossing voorzien. De uitstraling van 
het huidig profiel bezit niet de kwaliteit die een entree zou moeten 
hebben en sluit onvoldoende aan bij het natuurlijke en groene 
karakter van het gebied en de Schapenstal. Het voorstel is om het 
profiel opnieuw en groener in te richten waardoor het profiel optisch 
versmald wordt. Er is gekozen om het voetpad door te laten lopen 
aan de westzijde van de weg, hierdoor wordt de Schapenstal beter 
toegankelijk gemaakt voor wandelaars en worden conflicten met het 
parkeren aan de overzijde voorkomen.
De beperkte parkings aan de overzijde van het profiel worden weer 
groen ingepast.

Om het geplande bezinkbekken bij Aquafin zo goed mogelijk te 
integreren in het landschap, dit ligt immers in de vallei, is het 
wenselijk dat het gevoel van de vallei niet onderbroken of verstoord 
wordt. Bijvoorbeeld door het bezinkbekken ondergronds aan te 
leggen met voldoende afdekking met grond waardoor er natuurlijke 
grassen op kunnen groeien. Het is niet wenselijk dat het gebied op 
het bezinkbekken wordt opgehoogd, hierdoor zou de logica van de 
vallei minder leesbaar worden.
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2.4.5 DIJKBAAN BIJ SCHAPENSTAL NATUURPUNT

visiekaart

Schapenstal Natuurpunt

voetpad aan westzijde

groene parkeerplaatsen

gepland bezinkingsbekken 
Aquafin
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MOEIZAME INTEGRATIE IN LANDSCHAP

huidige situatie

ophoging in vallei voor parkeren

verrommeling gebouwen

verrommeling gebouwen

Vandaag zien we dat er rond het Karrewiel steeds meer functies 
buiten de kavel bijgebouwd worden zoals een opgehoogd 
parkeerterrein bij de entree gelegen in het valleigebied en nieuwe 
loodsen. Dit komt de beeldkwaliteit niet ten goede en zorgt voor een 
moeizame integratie in het landschap. Daarnaast is het niet wenselijk 
dat deze functie extra autoverkeer aantrekt binnen het gebied i.v.m. 
de hoge natuurwaarden en de recreatieve waarden van het gebied. 

P P
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2.4.6 OMGEVING VAN HET KARREWIEL

Om de werking en ruimtelijke integratie van het Karrewiel beter 
af te stemmen op haar context zien wij een aantal kansen en 
aandachtspunten.

Door op de site van het Karrewiel een beperkter aantal 
parkeervoorzieningen te voorzien, en deze beter te integreren op 
de kavel, neemt de beeldkwaliteit toe. Het parkeerterrein vormt 

VISIE

visiekaart

herstel vallei

beperkte parkeervoorziening
(mindervaliden, personeel)

integratie erf met beplanting

opruimen gebouwen

niet meer de entree van de site. Door de parking op het terrein te 
verplaatsen kan de vallei hersteld worden. Bezoekers kunnen hun 
auto aan de poort bij Grobbendonk parkeren en de site bereiken 
door een zelf georganiseerde pendeldienst, bijvoorbeeld met huifkar. 
Voor mindervaliden en personeel blijft het mogelijk om de wagen 
bij de site te parkeren. Daarnaast is het wenselijk dat wildgroei van 
gebouwen beperkt blijft tot binnen de kavel.

P



| ALLOCATIE HABITATS |



DEEL 3



102

OPGAVE VOOR DE ALLOCATIE VAN HABITATS INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

Een concreet voorstel voor de allocatie van de te realiseren habitats 
op basis van de inzichten van de ecohydrologische studie en verdere 
kennis van experten binnen de contouren van de natuurkern uit het 
voorkeursscenario. 

De allocatie van de te realiseren habitats komt voort uit de 
instandhoudingsdoelstellingen welke zijn opgelegd aan het studie 
gebied. Voorgaand is er een zeer gedetailleerde ecohydrologische 
studie voor het studiegebied i.f.v. de allocatie van de verschillende 
habitatdoelen opgemaakt. De bevindingen en besluiten uit deze 
studie zijn in deel 1 van deze studie uiteengezet.

Het uitgangspunt voor de natuurdoelstellingen vormt het Besluit 
van de Vlaamse regering van 23/4/2014 tot aanwijzing van het 
valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden als Speciale 
Beschermingzone (SBZ) van het habitatrichtlijngebied BE2100026 
(deelgebied 10).

Binnen het gebied moeten er 1 ha mineraalarm overgangsveen 
(7410_meso), 9 ha veldrusgrasland (6410_ve), 12 ha grote 
vossenstaartgrasland (6430_hua), 20 ha moerasspirearruigtes 
(6430_hf) en 52 ha mesotroof elzenbroekbos (91E0_vm) worden 
gerealiseerd. Dit dient aangevuld te worden met regionaal belangrijk 
biotopen en enkele eiken-beukenbossen (9120) op de rivierdonken.

In de ecohydrologische studie wordt de bosdoelstelling uit het 
instandhoudingsdoelstellingenrapport vertaald naar de doelstelling 
om 52 ha mesotroof elzenbroekbos te realiseren binnen de 
natuurkern van het voorkeursscenario. Echter wordt er in dit rapport 
gesproken over 52 ha habitatwaardig bos, waardoor in theorie de 
opgave voor de realisatie van mesotroof elzenbroekbos lager zou 
mogen uitvallen omdat eiken-beukenbossen op zure bodems (9120) 
ook een habitatwaardig bos is. Dit zal een belangrijk detail worden 
omdat vrij snel zal blijken dat de vooropgestelde bosdoelstellingen 
moeilijk te realiseren zullen zijn binnen de contouren van de 
natuurkern uit het voorkeursscenario.  

Niettegenstaande de beperkingen die in de ecohydrologische studie 
gedetecteerd zijn er andere minder ontwikkelde habitattypes die 
meer potentie hebben om tot een habitatwaardig habitat uit te 
groeien. Ze sluiten nauw aan op de vooropgestelde doelhabitats. 
Het betreft vooral voedselrijkere varianten van elzenbroekbos en 
moerasspirearuigte en van glanshavergrasland als gelijkwaardig 
alternatief voor grote vossenstaartgrasland. Bovendien blijkt de 
potentie voor kleine zeggenvegetatie als deel van het overgangsveen 
hoger dan eerder werd verondersteld.
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FAUNA DOELSTELLINGEN EN LANDSCHAP

Bosmasieven verbinden de bossen van het Molenbos, de Britse basis en de rug van 
Lichtaart

Aaneengesloten grasland zonder veel opgaande begroeiing is een biotoop voor 
weidevogels

Mozaïeklandschap van houtkanten, kleine bosjes en graslanden.

De biotoopvereisten van de voor de toekomstige landschap- en 
habitatontwikkeling vooropgestelde diersoorten volgen een aantal 
algemene principes die naargelang de soort in de ene of andere 
richting verder verfijnd kunnen worden. De soorten verkiezen 
een halfopen landschap met veel kleine landschapsstructuren en 
-elementen, die zich vertalen in:
•	 natte lijnvormige en oppervlaktevormende halfhoge en 

soortenrijke (ruigte)vegetaties die al dan niet aansluiten op 
een halfopen en vooral structuurrijk moerasbos en beek-/ 
rivierbegeleidend bos

•	 veelzijdige beek-/rivieroevers met een afwisseling aan oever- 
en beddingstructuren waarin zowel steile oevers als brede en 
geleidelijke - deels overstroombare - ondiepe waterzones elkaar 
afwisselen en waarin diverse stroomsnelheden, substraten en 
beddingdiepten aanwezig zijn

•	 droge en natte zones geleidelijk in elkaar overlopen en waarin 
zowel permanent natte als tijdelijk overstroombare terreinen 
een belangrijk aandeel hebben, al is het onder de voorwaarde 
dat geen kleine landschapsstructuren een landschapsgeleidende 
en habitatverbindende en -verwevende functie vervullen, 
doordat ze op elkaar aansluiten en een grote verscheidenheid 
aan structuurelementen bezitten

In overleg met de belangrijkste natuurterreinbeheerder Natuurpunt 
en het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt geopteerd 
voor een landschap met een grote, enigszins aaneengesloten 
bosstructuur rondom en aansluitend op een centraal gelegen, 
eveneens groot en aaneengesloten graslandencomplex zonder veel 
opgaande begroeiingen en vooral lage tot halfhoge kruidenrijke  
begroeiingen zoals natte ruigten, lage moerasvegetaties, rietkanten, 
slootrandvegetaties, ijle houtsingels/heggen, struwelen en verspreide 
solitaire bomen (in de randen). De open en gesloten ruimten 
lopen breed en rafelig in elkaar over. De meest geschikte plek voor 
dergelijke grote open zone bevindt zich ter hoogte van de Tweede 
beek en de Derde beek.

OPGAVE
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LEEMTEN IN KENNIS EN DATA VOOR DE 
REALISATIE VAN DE HABITATTYPES

De ecohydrologische studie bevat zeer veel kwantitatieve data welke 
werden verzameld en verwerkt door het INBO. We merken evenwel 
op dat:
1. De kwantitatieve data zijn niet compleet en verschaffen 

enkel informatie over de percelen die deel uitmaken van het 
studiegebied dat slechts een gedeelte van het huidig plangebied 
omvat.

2. De studie heeft voor bepaalde bodemfacetten, zoals 
fosfaatgehalte, puntmetingen per perceel gebruikt (soms drie 
puntmetingen per perceel). Kleinschalige terreinverschillen 
zoals microreliëf en randeffecten worden daardoor over het 
hoofd gezien en de bemonsteringsplaatsen zijn niet altijd 
representatief voor het gehele perceel. Hierdoor worden 
sommige percelen soms onterecht als geschikt of ongeschikt 
voor een specifieke habitatontwikkeling aangemerkt.

3. De metingen zijn op perceelsniveau gebeurd zonder 
onderscheid in oppervlakte. Dat maakt verder verfijning 
noodzakelijk.

4. De modellen die gebruikt zijn in de ecohydrologische studie 
zijn zo nauwkeurig als de basisdata van het model. Hoe 
dichter en kleinschaliger het meetpuntennet is, hoe exacter de 
resultaten geïnterpreteerd kunnen worden en hoe zekerder de 
voorspellingen zijn. Omdat het meetnet eerder grofmazig is, 
blijft het belangrijk dat ervaren ecologen en hydrologen op het 
terrein de situatie interpreteren en/of bijkomende metingen 
uitvoeren alvorens definitieve keuzes worden gemaakt.

5. Om tot de gewenste habitattypologieën te komen, moet op 
veel plekken de bovenste bodemlaag afgegraven worden. De 
rekenmodellen van het INBO houden echter geen rekening met 
de effecten die een afgraving heeft op het grondwater en op de 
waterhuishouding van de aangrenzende percelen.

Om bepaalde leemten op te vangen is een correctie op de data 
gebeurd, middels enkele workshops met de projectgroep en 
bilaterale gesprekken met gebiedskenners van Natuurpunt.
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Habitat specifieke heat maps

ONTWIKKELEN VAN INDICATIEVE HEAT MAPS

Om inzichtelijk te maken waar welk habitat het meeste potentie 
heeft om ontwikkeld te worden, zijn zogenoemde habitatspecifieke 
“heat maps” opgemaakt. Deze kaarten vertrekken van de bestaande 
situatie (= uitgangssituatie) en worden verder verfijnd aan de 
hand van een aantal randvoorwaarden die bepalend zijn voor de 
ontwikkeling van een welbepaald habitattype en de middelen die 
nodig zijn om deze te realiseren. Vooral de impact en de kostprijs 
van een beheer- of inrichtingsmaatregel is daarbij richtinggevend. 
Zo wordt, in het algemeen, een beheermatig ingrijpen (bv. 
maaibeheer) hoger ingeschat dan een milieutechnische maatregel 
die de bodemstructuur drastisch verandert (bv. grondafgraving). De 
analyse resulteerde in vijf deelkaarten (één per habitattype).
De methodiek steunt dus op vier ontwikkelingsklassen (op de kaart 
uitgedrukt in kleurvarianten van donker > lastig tot eenvoudig te 
realiseren) die aan belang winnen naarmate de ontwikkeling van het 
habitattype slechts een beperkte inzet vraagt (zie tabel hieronder).
1. bestaand habitat (los van de staat van instandhouding)
2. habitatontwikkeling mogelijk door beheermatige omvorming
3. habitatontwikkeling mogelijk door uitmijnen van de bodem op 

korte tot middellange termijn (tot maximaal 20 jaar)
4. habitatontwikkeling mogelijk door afgraven

Uitgangsituatie
(bestaande habitats)

Randvoorwaarden voor ontwikkeling van habitattypen
(Eco-hydrologishce studie en kennis experten)

Realiseringsgemak van habitats

Prioitering habitat

Instandhoudingsdoelstellingen

Integrale heat map

Visie allocatie habitats

METHODE

Vervolgens is vanuit de doelstellingen bepaald welk habitats en welke 
omvormingsstrategieën prioriteit krijgen om de vijf habitatspecifieke 
heat maps te combineren en hieruit een integrale heat map 
te genereren die vanuit de doelstellingen verder kan worden 
bijgestuurd en verfijnd. De niet ingekleurde zones worden voor de 
ontwikkeling van regionaal belangrijke biotopen (RBB) voorzien.

De laatste stap is het vertalen en interpreteren van deze integrale heat 
map tot een indictieve visiekaart voor de allocatie van habitats. Deze 
visiekaart is een eerste oefening om per deelgebied te ontdekken 
waar welke habitattypen het best ontwikkeld zouden kunnen worden 
om de opgelegde instandhoudingsdoelstellingen voor de gehele 
natuurkern te behalen. Het laat dus zeker geen definitieve inrichting 
voor het gebied zien maar toont vooral waar nog conflicten zitten 
om tot een definitieve inrichting van de natuurkern te komen. Deze 
oefening kan als basis dienen voor de verdere processtappen die nog 
nodig zijn om tot de definitieve inrichting te komen.
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HEAT MAP OVERGANGSVEEN (7140)

Er moet minstens 1 ha mineraalarm overgangsveen ontwikkeld 
worden. Er is momenteel al een heel klein stukje overgangsveen 
aanwezig ten noordoosten van de kasteelhoeve Grobbedonk en 
ten zuiden langsheen het voormalige Kempische kanaal. Omdat 
het een zeer milieukritisch habitat is, dat enkel binnen nauwe 
ecologische milieucriteria voorkomt, wordt ervan uitgegaan dat 
het maar op een beperkte oppervlakte kan voorkomen en binnen 
de afbakeningszones hooguit 25 % vlakdekkend aanwezig zal zijn. 
Hierdoor wordt de 4,1 ha habitatpotentieel gereduceerd tot ongeveer 
1 ha habitatwaardig mineraal overgangsveen. De ecohydrologische 
studie duidt vier zones aan waarbinnen een mineraalarm 
overgangsveen tot ontwikkeling kan komen door omvorming, maar 
mogelijk zijn er meer plaatsen waar ontwikkelingsmogelijkheden 
voor dit habitattype aanwezig zijn. De zone ten noorden en ten 
zuiden van het donk ten noordoosten van het kasteeldomein heeft 
bijvoorbeeld grote potentie (3). Deze locatie komt niet geheel uit de 
ecohydrologische studie naar voren omdat er geen grondstaalnamen 
zijn gebeurd in de bestaande bossen waardoor beoordelingsdata 

ontbreken.
De flanken van het donk kunnen mee ontwikkeld worden naar een 
soortenrijk grasland met verscheidene gradiënten. Een smalle zone 
langsheen het voormalige Kempische kanaal (25) en een smalle zone 
ten oosten daarvan (21) biedt eveneens mogelijkheden.

gedeeltelijk potentieel

gedeeltelijk potentieel
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HEAT MAP VELDRUSGRASLAND (6410) 

Uit de ecohydrologische studie en de interpretatie ervan 
komen meerdere zoekzones naar voor als mogelijke locatie 
voor de ontwikkeling van veldrusgrasland. Van nature komen 
veldrusgraslanden voor op zure, vaak venige bodems op de flanken 
van beekdalen waar ze gevoed worden door kwelwater. 
De data uit de ecohydrologische studie tonen enkele zones 
waar veldrusgraslanden al bestaan of door omvorming (verder) 
kunnen worden ontwikkeld, zoals in de vijverzone (3 en 4) langs 
weerszijden van de Schupleerloop. Op deze locatie is er voldoende 
gebufferde kwel aanwezig. Echter is de bodem in deze zone nu sterk 
verstoord door de visvijvers die op het einde van de vorige eeuw 
zijn aangelegd. Om het watersysteem te herstellen moeten de vijvers 
worden gedempt tot op het oorspronkelijk maaiveld.
Een tweede locatie met veel kwel die geschikt is voor 
veldrusgraslandontwikkeling schurkt tegen het voormalig 
Kempische kanaal aan (23, 25 en 26).
Ten slotte is er nog een derde locatie voor veldrusgrasland 
aangewezen waar eventueel ook een dotterbloemgrasland (RBB) kan 

ontwikkeld worden, dat vaak veldrusgrasland flankeert. De plek ligt 
tegen de Kleine Nete en wordt momenteel gebruikt als maisakker 
(21). De zone komt overeen met de gronden die ooit bij de priorij 
hoorden en een verlengde zijn van het bovenstroomse Kleine Nete-
landschap.
De zones middenin het samenvloeiingsgebied van de Tweede 
beek en de Derde beek zijn waarschijnlijk minder geschikt 
niettegenstaande ze in de data naar voor komen. Ze is waarschijnlijk 
niet kalkrijk genoeg. Van nature komen veldrusgraslanden enerzijds 
voor op zure, vaak venige bodems op de flanken van beekdalen waar 
ze gevoed worden door kwelwater en anderzijds op (zwak) zure, 
minerale bodems waar ze doorgaans bloemrijker zijn. Hiermee 
wordt niet gezegd dat er geen veldrusgrasland kan ontstaan maar 
het zal nooit in een volwaardig veldrusgraslandsysteem uitmonden. 
(5,7,9,10,12,13,16 en 17)
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HEAT MAP VOSSENSTAARTGRASLAND- SUBTYPE 
GLANSHAVERGRASLAND (6510)

Grote vossenstaartgrasland komt oorspronkelijk alleen voor 
langsheen de Schelde en de Leie en niet langsheen de Grote en 
de Kleine Nete. Ook is er potentie voor het Regionaal Belangrijk 
Biotoop “soortenrijk grote vossenstaartgrasland” (rbbvos) dat valt 
onder “soortenrijk permanent cultuurgrasland” (hp* en hpr*). 
Daarom wordt beter ingezet op Grote vossenstaartgrasland - subtype 
glanshavergrasland dat wel typerend is voor de Kempen. Beide 
habitattypen vallen onder hetzelfde habitattype 6510 maar stellen 
andere standplaatseisen en verschillen daardoor van elkaar. Het 
grootste potentieel ligt ten zuiden van de Graafweideloop, waar het 
kan aansluiten op en overlopen in andere habitats (21en 26).
Het potentieel wordt volledig benut al is verder bodemonderzoek 
noodzakelijk om mogelijke ontwikkelingslocaties beter af te 
bakenen.
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HEAT MAP MOERASSPIREARUIGTE (6430)

Moerasspirearuigte is een habitattype dat niet alleen vlakdekkend 
voorkomt maar eveneens beekbegeleidend is en daardoor ook 
strookgewijs voorkomt. Het is min of meer overstromingsgevoelig 
en afhankelijk van oppervlakte- en grondwater. Vooral langsheen 
de Aa liggen potenties om soortenrijke ruigten te ontwikkelen. De 
habitatvereisten voor habitatwaardig 6430_hf zijn vrij hoog en vaak 
komen overgangen voor naar ruigere, minder kritische varianten. de 
potenties voor de ruigere varianten in het gebied zijn vrij hoog; 
Door de minder kritische randvoorwaarden die het habitattype 
stelt, zijn de potenties in het plangebied hoog waardoor de 
ontwikkeling van andere habitattypen voorrang krijgt alvorens 
moerasspirearuigte in aanmerking komt. Dit neemt niet weg 
dat smalle en brede oeverzones van waterlopen en vergelijkbare 
natte structuren mogelijkheden bieden voor gediversifieerde 
beekbegeleidende ruigteontwikkelingen die binnen de kleinschalige 
landschapsstructuur van het graslandcomplex passen.
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Heat map mesotroof elzenbroekbos

Boszones uit heat map mesotroof elzenbroekbos overlappend met HPG beschermd door besluit erfgoed 2005 en natuurwetgeving

HPG volgens besluit
HPG op bestaand 91E0
HPG op Potentieel 91E0
Geschikter als grasland om  
grote graskern te realiseren 
(Natuurpunt)

MESOTROOF ELZENBROEKBOS (91E0)
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De oppervlaktedoelen voor de ontwikkeling van mesotroof 
elzenbroekbos kunnen in het gebied moeilijk tot niet gerealiseerd 
worden door een aantal beperkingen, onder andere doordat 
het landschapsbeschermingsstatuut (beschermde graslanden 
en landschapsstructuren) en het natuurbeschermingsstatuut 
(beschermde habitats en landschapselementen) allebei 
oppervlaktebeperkingen aan bosontwikkelingen opleggen. Het 
beschermingsbesluit stelt o.m. dat historische graslanden moeten 
worden opengehouden. In onze analyse werd de potentiekaart in die 
zin bijgesteld.
Wat rest wordt maximaal ingezet zonder afbreuk te doen aan andere 
habitatontwikkelingsdoelstellingen. Daarbij wordt de randbemerking 
herhaald dat de bestaande bodemcondities - vooral fosfor- de 
ontwikkelingspotenties sterk beïnvloeden waardoor ruigere vormen 
van elzenbroekbos initieel een grotere ontwikkelingspotentie hebben 
dan mesotroof elzenbroekbos. Het lijkt ons dan ook verantwoord om 

matig voedselrijk broekbos aan dit habitattype toe te voegen.
Daarnaast mag op matig tot voedselrijke bodems ook 
wilgenbroekstruweel niet worden uitgesloten.
De vooropgestelde oppervlaktedoelstelling  wordt daardoor niet 
gehaald, niettegenstaande deze hoger liggen dan vooreerst werd 
ingeschat. Zo’n 10% van de streefwaarde wordt niet gehaald wanneer 
alle elzenbroektypen in rekening worden gebracht. 
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EERSTE OEFENING PRIORITERING HABITAT

Wanneer we de verschillende heat maps bij elkaar voegen, krijgen we 
een eerste totaalbeeld van de vooropgestelde habitatontwikkelingen 
waarvan sommige elkaar (kunnen) overlappen. Om voorrang te 
kunnen geven aan de habitats met de minste ontwikkelingskansen 
is een indicatieve hiërarchie opgemaakt die aansluit op de hiërarchie 
die voor de individuele kaarten werd opgesteld. Hierin krijgen 
alle reeds bestaande Europese habitats - ongeacht het niveau van 
instandhouding - evenals alle bestaande regionaal belangrijke 
biotopen (RBB) absolute voorrang. Vervolgens zijn de bij voorrang te 
ontwikkelen habitats in de mate van belangrijkheid  gerangschikt en 
mogelijke RBB’s als laatste hieraan toegevoegd (zie tabel in volgorde 
van belangrijkheid).

1. alle bestaande Europese habitattypen en regionaal belangrijke 
biotopen (RBB)

2. overgangsveen (7140)
3. veldrusgrasland (6410)
4. Grote vossenstaartgrasland (6510)
5. mesotroof elzenbroekbos (91E0)
6. moerasspirearuigte (6430)
7. regionaal belangrijke biotopen (RBB)

•	 kleine zeggen (rbbms)
•	 grote zeggen (rbbmc) 
•	 dottergrasland (rbbhc)
•	 moerasspirearuigte met graslandkenmerken (rbbhf)
•	 rietland (rbbmr)
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INTEGRALE HEAT MAP INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS

De integrale heat map toont  de opstapeling van habitatpotenties en 
hun prioritering. In de integrale heat map wordt één uitzondering 
gemaakt op de prioriteitsregel, namelijk voor mineraalarm 
overgangsveen door omvorming. Op enkele zones wordt 
mineraalarm overgangsveen voorzien op locaties waar mesotroof 
elzenbroek al reeds tot ontwikkeling is gekomen. Aangezien dit 
habitat zeer milieukritisch is wordt omvorming boven bestaand 
geprioriteerd. Dit wordt in de kaart weergegeven als de zones met 
plusjes. 

Verder is het opvallend dat grote delen in de integrale heat map 
potentie bieden voor de ontwikkeling van veldrusgrasland na 
afgraving. Er dient een afweging gemaakt te worden waar afgraving 
toegepast dient te worden voor de ontwikkeling van dit type 
grasland.  

Voor een correcte interpretatie van de kaarten is het belangrijk 
te weten dat deze enkel zoekzones tonen waarbinnen bepaalde 
vegetatieontwikkelingen mogelijk zijn of meer potentie hebben 
dan elders. Bij de berekening van de oppervlakte is dan ook slechts 
een beperkt - indicatief - percentage van een vegetatieontwikkeling 
binnen een zoekzone in rekening genomen.
Voor de uitvoering is doorgaans bijkomend onderzoek nodig naar 
bodemsituatie, waterhuishouding en groeiomstandigheden om 
de zones te verfijnen en preciezer te lokaliseren overeenkomstig 
de standplaatsvereisten van de vooropgestelde vegetaties. Bij 
de ontwikkeling moet ook rekening worden gehouden met het 
behoud en herstel van bestaande habitats - inclusief de regionaal 
belangrijke biotopen (RBB) alsook met landschappelijke factoren 
of andere beperkingen. Ten slotte kunnen ook de ligging en andere 
omgevingsfactoren de uitvoeringsmogelijkheden beïnvloeden. 
In de praktijk resulteren de voorgestelde ontwikkelingen in een 
mozaïek van verschillende habitats die al dan niet onderling 
verweven zijn en waarin tal van varianten en overgangen kunnen 
voorkomen.
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Uit de analyse blijkt dat slechts enkele habitattypen 
zoals overgangsveen, mesotroof elzenbroekbos en 
moerasspirearuigte beheermatig tot stand kunnen komen. 
Voor de graslandontwikkelingen zijn zeer langdurige 
gronduitmijningen of grondafgravingen noodzakelijk om een 
gunstige uitgangssituatie te verkrijgen. In alle gevallen, met 
uitzondering van mesotroof elzenbroekbos, kunnen theoretisch 
gezien de oppervlaktedoelstellingen worden gehaald. Bijkomend 
standplaatsonderzoek moet evenwel de potenties verfijnen (zie tabel 
en het excel-bestand voor uitgebreidere informatie). Hierbij is er 
wel op toegezien om niet te interfereren met het landschappelijke 
raamwerk en het beschermd historisch landschap. Grondafgraving 
voor de realisatie van graslanden zullen nodig zijn om de 
doelstellingen te halen, dit dient echter altijd met het Agentschap 
Onroerend Erfgoed afgestemd te worden. Om deze habitats onder 
de meest gunstige omstandigheden te kunnen verwezenlijken, zijn 
grote aaneengesloten zones aangeduid die gemakkelijk bereikbaar 
zijn doordat ze aansluiten op wegeninfrastructuur. Enkel in de 
noordelijke gelegen zone, waarin reeds veldrusgrasland aanwezig is, 
ligt dit moeilijker.
Tegelijk is er gestreefd naar een mozaïek en gediversifieerde 
structuur van habitats, door verschillende habitats te verweven met 
kleinschalige landschapselementen en maximaal in te spelen op 
lokale (abiotische) omstandigheden. De wisselwerking van bepaalde, 
vooral overstromingsafhankelijke, habitats met de vele beken en 
rivieren speelt hierin een belangrijke rol.
In die zin wordt ook gewezen op het belang van een dynamisch 
waterloopsysteem dat pas optimaal kan functioneren wanneer 
een goede waterkwaliteit en een voldoende watervolume wordt 
gegarandeerd. De inrichtingsmaatregelen die dit proces mee 
ondersteunen zijn op de integrale heat map niet terug te vinden 
maar zijn wel bij de beoordeling betrokken.

totaal m2 ha	visie doel	ha overschot	ha
7140 41514 4,2 1 3,2
6410 275590 27,6 9 18,6
6510 137133 13,7 12 1,7
91EO 457459 45,7 52 -6,3
6430 227098 22,7 20 2,7
rbb 462379 46,2 - -
9120 65518 6,6 - -

bos	habitats 522977 52,3 52 0,3
open	habitats 1143714 114,4 - -
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Het realiseren van de voorgestelde inrichtingsvisie zal verder 
vorm moeten krijgen binnen een gebiedsgericht project waarbij 
de verschillende overheden en private actoren middelen en 
instrumenten moeten inzetten. In deze actielijst is aangeven 
welke instanties in eerste instantie in aanmerking lijken te 
komen om deze actie op te nemen of te trekken. Het gaat om een 
eerste en voorlopige aanzet die in het vervolgtraject in overleg 
met de partners verder geconcretiseerd zal moeten worden en 
vertaald zal moeten worden in concrete engagementen. Voor elk 
van de acties geldt dat de verdere uitwerking in overleg met de 
verschillende partners in het gebied zal gebeuren.

Coördinatie hefboomproject Graafweide-Schupleer. 
Graafweide-Schupleer is als hefboomproject opgenomen 
binnen het strategisch project Veerkracht in de vallei van de 
Kleine Nete. De projectcoördinator van het strategisch project 
(Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete) zal in eerste 
instantie optreden als gebiedscoördinator die in overleg met de 
verschillende projectpartners voor de verdere concretisering 
en operationalisering van het actieprogramma moet zorgen. Er 
is voorgesteld om het instrument natuurinrichting in te zetten. 
Van zodra het natuurinrichtingsproject effectief is ingesteld, 
zal de projectcoördinatie versterkt kunnen worden door de 
projectleider voor het natuurinrichtingsproject bij de Vlaamse 
Landmaatschappij.

A. Herstellen van KLE’s binnen het hele studiegebied kan 
gecoördineerd worden door Regionaal landschap Kleine 
en Grote Nete. Er kunnen bv. stimulerende initiatieven 
genomen worden via inzet van bv. beheerovereenkomsten 
of subsidies voor aanleg en beheer van KLE en ook via het 
natuurinrichtingsproject (VLM/ANB) kan de aanleg van KLE’s een 
inrichtingsmaatregel zijn. Anderzijds kunnen voor wat betreft de 
beschermde KLE’s die zonder de nodige toelatingen verdwenen 
handhavingsinstrumenten ingezet worden. 

B. Versterken waterstructuur bestaat uit 4 hoofdingrepen. 
B1. Hermeanderen van Aa kan opgepakt worden door de 
waterloopbeheerder (VMM) of als inrichtingsmaatregel in het 
natuurinrichtingsproject (VLM/ANB)
B2. Verontdiepen van Tweede beek en Graafweideloop (en 
aanleg vistrap) kan opgepakt opgepakt worden door de 
waterloopbeheerder (DIW Provincie Antwerpen) of als 
inrichtingsmaatregel in het natuurinrichtingsproject
B3. Aansluiten Watergang Ten Troon aan Kleine Nete kan verder 
onderzocht worden door de VMM als onderdeel van een globale 

studie over de hermeandering van de Kleine Nete tussen Herentals 
en Grobbendonk.
B4 Het verbeteren van waterkwaliteit.
B4.1 Aanleggen van riolering Hofeinde (van watermolen en 
kasteelhoeve tot aan de watertoren) en aansluiting site kasteelhoeve 
(gemeente Grobbendonk i.s.m. Infrax) 
B4.2 Aanleggen van riolering Heiken (gemeenste Vorselaar i.s.m. 
HidroRio)
B4.3 Maatregelen om uitspoeling van nutriënten, pesticiden, 
bodemdeeltjes naar de Derde Beek te voorkomen via handhaven 
afstandsregels mestdecreet door VLM en aanleg bufferstroken in 
het kader van het Water-Land-Schap-project beek.boer.bodem 
(VLM en Eco²)

C. Versterken van algemeen landschappelijk kader
C1. Herinrichten Hofeinde als dubbele laan van Grobbendonk tot 
kasteelsite en als enkele laan naar Vorselaar kan opgepakt worden 
door de wegbeheerder (gemeente Grobbendonk).
C2. Herinrichten van de Watermolenweg in een nieuw profiel, 
inclusief dreefherstel kan opgepakt worden door de wegbeheerder 
(gemeente Grobbendonk).
C3. Herinrichten Dijkbaan wordt opgepakt door de wegbeheerder 
(gemeente Vorselaar).

D. Het Kasteel van Grobbendonk inbedden in het landschap wordt 
integraal opgenomen in het beheerplan van de kasteelsite. Dit 
wordt opgepakt door de erfpachthouders Kempens Landschap en 
de gemeente Grobbendonk.
Het kasteel kan ingebed worden in het landschap door (D1) het 
realiseren en behouden van zichten op Graafweide, Watermolen en 
flank ten noorden van kasteelhoeve vanuit de kasteelhoeve. (D2) 
De Kajakuitstapplaats te verplaatsen naar de andere zijde van de 
Kleine Nete. (D3) De toegangsdreef tot de kasteelsite te herstellen. 
En (D4) het aanleggen van een publieke parkeerplaats op perceel 
13010A0327/00A000. 

E. Voor de voormalige Kempische Vaart is het aangewezen na 
te gaan hoe een integrale visie op het behoud van het lijnvormig 
erfgoedelement van de gehele voormalige Kempische vaart 
tussen Herentals en Grobbendonk opgestart kan worden. Dit kan 
opgepakt worden door het Regionaal Landschap Kleine en Grote 
Nete of de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) 
Land van Nete en Aa. Gezien grote delen van het tracé op militair 
domein liggen, zal dit in overleg met Defensie moeten gebeuren.

F. Het landschappelijk inbedden van de Priorij Ten Troon kan 



121

 MOGELIJKE ACTIELIJST

worden opgepakt door Regionaal landschap Grote en Kleine 
Nete en/of gemeente Grobbendonk of als inrichtingsmaatregel in 
het natuurinrichtingsproject (VLM/ANB). Voor het toegankelijk 
maken van een aantal wegen en gronden op het militair domein 
(F1, F2) en door het landbouwgebied (F3) is overleg met Defensie 
en de betrokken landbouwersnodig (F1). Voor het beschermde 
stads- of dorpsgezicht van de priorij (F5) is de opmaak van een 
beheerplan aangewezen. 

G. Omvormen van Sas, Saswachterswoning en omgeving tot poort 
wordt best opgepakt door de gemeente Grobbendonk. Daarbij 
wordt onderzocht hoe de vallei hersteld kan worden door de 
bestaande bebouwing en inrichtingen langs de Kleine Nete weg 
te nemen (G1, G2), het park rond het sas toegankelijker gemaakt 
(G3) en de parkeerplaats Troon ingericht als poort (G4). Hierbij 
wordt de historische structuur van de Kempische vaart steeds 
gerespecteerd.

H. De omgeving rond de Schapenstal van Natuurpunt inrichten als 
poort zal worden opgepakt door de gemeente Vorselaar. Hiervoor 
dient het straatprofiel van de Dijkbaan binnen de stedelijke 
kern van Vorselaar geherprofileerd te worden. Het geplande 
bufferbekken van Aquafin moet goed ingepast worden in dat 
geheel.

I. Opruimen en ordenen van omgeving Karrewiel. Hierbij dient het 
vooropgestelde kader gehandhaafd te worden door de gemeente 
Grobbendonk. 

J. Overige ingrepen voor de realisatie van de recreatieve laag 
worden opgepakt door Regionaal landschap Grote en Kleine 
Nete. Dit houdt onder andere mogelijk volgende paden in: (J1) 
aanleggen van het wandelpad Boerenweg N33 en aansluitingen 
op wijken Grobbendonk in gras, het (J2) plaatsen van een nieuwe 
voetgangersbrug op de locatie van de Boerenbrug, het (J3) 
aanleggen van een wandelpad op de dijk van de Kleine Nete tussen 
de watermolen en de Boerenbrug in gras, het (J4) bouwen van een 
uitkijktoren op de voormalige Kempische Vaart, het (J5) aanleggen 
van een wandelroute tussen de Schapenstal van Natuurpunt en 
de kasteelhoeve, het (J6) aanleggen van een wandelroute langs 
de Kleine Nete ter hoogte van Ten Troon en de wandelroute van 
Watermolenweg naar Heiken ter hoogte van de kapel en het (J7) 
plaatsen van een nieuwe voetgangersbrug om de route van de 
Watermolenweg naar Heiken ter hoogte van de kapel te verbinden.

K. De natuurkern zal ontwikkeld via inzet van het instrument 

natuurinrichting (Vlaamse Landmaatschappij en Agentschap voor 
Natuur en Bos) in samenwerking met Natuurpunt. Binnen het 
natuurinrichtingsproject zullen de voorstellen voor de allocatie van 
de verschillende habitats en de ingrepen (omvorming, afgraven…) 
die daarvoor noodzakelijk zijn verder onderzocht en uitgewerkt 
worden. 

L. In de (ecologisch waardevolle) agrarische gebieden die 
liggen binnen het beschermd cultuurhistorisch landschap en 
habitatrichtlijngebied zal ingezet worden op het behoud en herstel 
van de (beschermde) graslanden en kleine landschapselementen, 
zowel via handhaving (Agentschap voor Natuur en Bos en 
Agentschap Onroerend Erfgoed), als een stimulerend beleid 
voor het versterken van het netwerk van KLE’s en het inpassen 
bedrijfszetels in het landschap via erfbeplantingen (Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete).




