RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa
van Kasterlee tot Grobbendonk
De Vlaamse Regering keurde op 15 maart 2019 de startnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’. Dit plan omvat delen van de vallei
van de Kleine Nete en Aa in de gemeenten Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk en de
openruimteverbinding Doffen-Gerheze ten oosten van Herentals.
Met de startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse overheid het planproces voor de uitwerking van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan formeel op. Het plan bestaat uit negen deelgebieden.
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Met het ruimtelijk uitvoeringsplan zet de Vlaamse overheid
belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een
klimaatrobuust valleisysteem. Het plan geeft uitvoering aan
de doelstellingen van het strategisch project ‘Veerkracht in de
vallei van de Kleine Nete’, een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, de
gemeenten en verschillende openruimte-actoren.

De startnota bevat een ‘scoping’ van de te onderzoeken milieu
effecten. Daaruit blijkt dat vooral effecten op biodiversiteit,
landschap, landbouw en onroerend erfgoed te onderzoeken
zullen zijn in het plan-MER.

Bedoeling is om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten
en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan
voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging,
het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke
kwaliteit.

Voor de planonderdelen die in of nabij Natura 2000-gebied
liggen, moet een ‘passende beoordeling’ aantonen dat er geen
negatieve impact is op de vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Procedure opmaak RUP

NU

PUBLIEKE
RAADPLEGING
60 DAGEN

Iedereen kan reageren op het planvoornemen, de voorgestelde
alternatieven, de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht
en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

Opmaak scopingnota:
• De adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden
de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.
Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten:
• De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht
en vergeleken.
• Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering
met alle adviesverlenende instanties.
Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek:
• De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en
organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten
van de effectbeoordelingen.

OPENBAAR ONDERZOEK
60 DAGEN

Tijdens deze periode kan iedereen adviezen,
opmerkingen en bezwaren indienen op het plan.

• De bezwaren worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
• De Vlaamse regering neemt een principiële beslissing tot definitieve
vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP EN FINALE KWALITEITSBEOORDELING
• De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
• 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden
de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige
voorschriften van kracht.

Graafweide-Schupleer
Graafweide-Schupleer ligt op de samenvloeiing van Kleine Nete en Aa. Het gebied is gevoelig voor overstromingen en voor een groot deel aangeduid als habitatrichtlijngebied. Tussen Troon en Grobbendonk loopt een van de
weinige stukken Kleine Nete die niet gekanaliseerd zijn. Ondanks het overstromingsrisico is een groot deel van het
gebied in landbouwgebruik.
Het plan maakt ruimte voor de realisatie van een natte natuurkern van ca. 150 ha in het gebied Graafweide-Schupleer
en vrijwaart het overstromingsgevoelige landbouwgebied van bebouwing. Het samenvloeiingsgebied van Kleine
Nete en Aa krijgt een aanduiding als ‘erfgoedlandschap’.

Het AOG Grobbendonk en de vistrap ter hoogte van
de watermolen krijgen een specifieke bestemming als
waterbeheersingsgebied. ➊

De site met de watermolen en kasteelhoeve krijgt een
bestemming ‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’. ➋

➋
➊

➍

Graafweide-Schupleer wordt een aaneengesloten natte
natuurkern van ca. 150 ha. ➌

➌

➍
➎

Het landbouwgebied langs de Kleine Nete behoudt
zijn bestemming agrarisch gebied met ecologisch
belang. ➍

➏

De site met kinderboerderij Het Karrewiel krijgt een
bestemming ‘gemengd openruimtegebied’. ➎

In het agrarisch gebied ‘t Heiken kunnen de bestaande
landbouwbedrijfszetels verder ontwikkelen. ➏

Voormalige Britse basis en De Troon
Het militair domein van Grobbendonk, de voormalige Britse basis, ligt deels binnen beschermd landschap en
habitatrichtlijngebied. Het heeft zowel een erfgoed- als natuurwaarde. Het domein bestaat uit uitgestrekte loofen naaldbossen, afgewisseld met open graslanden, heide, moerassen en struwelen. De kleine oppervlakten heide
zijn restanten van een uitgestrekt heidegebied in Grobbendonk en Herentals.
Het plan zal een deel van het militair domein aanduiden als ‘erfgoedlandschap’ en het bebost deel van het industriegebied bij Herentals herbestemmen naar bosgebied.
Het militair domein behoudt zijn bestemming maar krijgt een overdruk ‘erfgoedlandschap’ voor de delen die in de vastgestelde landschapsatlas zijn opgenomen. ➊

➋

Het gedempt Kempisch Kanaal tussen Grobbendonk en Herentals is een te
behouden waardevol lijnvormig erfgoedelement. ➋

➌

➊

De site van de voormalige priorij Ten Troon is niet opgenomen in het plan omdat
Grobbendonk hiervoor zelf een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakte. ➌

Kempische heuvelrug en vallei Kleine Nete
stroomafwaarts Herentals
De westelijke uitloper van de Kempische Heuvelrug omvat de bossen en landbouwgebieden van Heiken, de natuurgebieden Roost, Vuilvoort, Lentehei en de bossen Peertsbos en Oorlandse Heide. De Kleine Nete werd hier in de 19de
eeuw rechtgetrokken en gekanaliseerd.
Het plan zet in op het behoud en het versterken van de waardevolle natuur- en bosgebieden in de vallei van de
Kleine Nete en op de Kempische Heuvelrug en duidt deze gebieden aan als erfgoedlandschap. Delen van de recreatie- en openbare nutsgebieden met waardevolle natuur krijgen een groene bestemming.
De grenzen van het recreatiegebied camping De Zeven
Geitjes worden herschikt: het noordelijke beboste deel
wordt natuurgebied, het westelijke bebouwde deel
wordt recreatiegebied. De totale oppervlakte recreatiegebied blijft gelijk. ➊

Een aantal kleinere ingesloten landbouwgebieden blijft
behouden als agrarisch gebied. ➋

➌

➋
➊

➎
➍

De zone rond de kinderboerderij, Lentehei, wijzigt van
agrarisch naar gemengd openruimtegebied. ➍

De vallei van de Kleine Nete met o.a. natuurreservaat
Vuilvoort wordt bestemd als ‘natuurgebied’. ➎

Om de bestaande waardevolle bossen te behouden,
krijgen delen van het recreatiegebied langs de Kleine Nete
een bestemming als bos- of natuurgebied. De grenzen
van het waardevol landschap (vastgesteld als landschaps
atlasrelict) worden hierbij maximaal gevolgd. ➌

Vallei van de Aa
Tussen de Lichtaartseweg (N134) en het samenvloeiingsgebied met de Kleine Nete in Vorselaar is de vallei van de
Aa op enkele kleinere bos- en natuurgebieden na bijna volledig in landbouwgebruik.
Het plan zal de overstromingsgevoelige delen van de vallei vrijwaren van bebouwing en aanduiden als agrarisch
gebied met overdruk natuurverweving. Stroomafwaarts Poederleesesteenweg wordt de vallei aangeduid als
‘erfgoedlandschap’.

De van nature overstromingsgevoelige delen van de vallei van de Aa krijgen in
het voorgenomen plan de bestemming agrarisch gebied met overdruk natuurverweving zodat één aaneengesloten valleistructuur ontstaat waar landbouw,
natuur en waterbeheer nevengeschikt zijn. ➊

➌

➋
➊

➍

➋

Een aantal grotere bossen in de vallei worden in het plan opgenomen als
bosgebied ➋. De percelen rond het natuurreservaat Den Haert worden bestemd
als natuurgebied ➌.

De hoger gelegen valleiflanken die niet overstromingsgevoelig zijn, worden
bestemd als agrarisch gebied. Bestaande landbouwbedrijven krijgen op deze
manier voldoende uitbreidingsmogelijkheden. ➍

Vallei van de Kleine Nete stroomopwaarts
Herentals
Rond de rechtgetrokken Kleine Nete tussen de Lichtaartseweg en de ring rond Herentals liggen langs de Kleine Nete
de natuurgebieden Olens Broek-Langdonken, Schoutenheide-Snepkesvijver en de gebieden Koulaak en Hellekens.
Grote delen van dit gebied zijn aangeduid als habitatrichtlijngebied, onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk
of beschermd cultuurhistorisch landschap.
Het plan zet in op het behoud en het versterken van het onbebouwde en natuurlijke karakter van de vallei en de
flanken van de Kempische heuvelrug. Delen van woon(uitbreidings)gebieden die nog onbebouwd zijn en gelegen
zijn in overstromingsgevoelige gebieden of bebost zijn krijgen een openruimtebestemming.
Om een oude meander van de Kleine Nete opnieuw te kunnen aansluiten, stelt
het project Rivierherstel Kleine Nete voor het terrein van camping Korte Heide
te herschikken. De ruimte die door de hermeandering verloren gaat voor de
camping, zal gecompenseerd worden door een deel van het natuurgebied te
herbestemmen naar gebied voor verblijfsrecreatie. De effecten op natuur en
landschap en eventuele alternatieven zullen beoordeeld worden in het planmilieueffectenonderzoek. ➊

➊

➋

➌

Het Europees beschermde habitatrichtlijngebied rond het Olens BroekLangdonken en de Snepkensvijver krijgt een bestemming natuurgebied. ➋

Het gebied tussen kanaal en Olens Broek heeft een gemengd gebruik met
verspreide woningen, landbouw, natuur en bossen. Het krijgt de bestemming
gemengd openruimtegebied of bosgebied. ➌

Vallei van de Kleine Nete Kasterlee-Geel
Vanaf de N19 tot aan het Olens Broek ligt het groot aaneengesloten geruilverkaveld landbouwgebied langs de Kleine
Nete. Op enkele beboste zones na is dit gebied volledig in landbouwgebruik. Het meest stroomopwaarts gelegen
deel is landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De landbouwgebieden langs de Kleine Nete in Geel en Kasterlee worden bestemd als ‘bouwvrij agrarisch gebied’. De
nieuwe meander onder de N19g en de aansluitende bossen krijgen een bestemming ‘natuurgebied’. Het geplande
overstromingsgebied (AOG De Zegge) wordt aangeduid als 'waterbeheersingsgebied'.

De landbouwgebieden langs de Kleine Nete in Geel
en Kasterlee worden bestemd als ‘bouwvrij agrarisch
gebied’. Bestaande landbouwbedrijven behouden binnen
het ‘agrarisch gebied’ voldoende ruimte voor mogelijke
uitbreiding. ➊

De niet-gebruikte delen van de openbare nutszone rond
het Masereelcentrum worden herbestemd naar bosgebied en agrarisch gebied.➋

➋

➊

➍

➌

➊

Door een beperkte dijkverplaatsing langs de Kleine
Nete zal een langgerekt overstromingsgebied
ontstaan (AOG De Zegge). ➌

In het oosten werd de N19g aangelegd. Ter hoogte
van de kruising met de Kleine Nete loopt een her‑
meanderingsproject als natuurcompensatie. ➍

De Zegge-Mosselgoren
De natuurreservaten De Zegge en Mosselgoren maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Op een kleine
centrale enclave na is het gebied volledig aangeduid als habitatrichtlijngebied. De Zegge is ook vogelrichtlijngebied
en beschermd cultuurhistorisch landschap.
Het plan duidt het gebied rond de Zegge aan als ‘erfgoedlandschap’. Binnen het habitatrichtlijngebied krijgen de
drie natuurkernen (Zegge, Mosselgoren, Neerhelst-De Botten) een bestemming ‘natuurgebied’. Het tussen- en omliggend landbouwgebied wordt ‘agrarisch gebied met overdruk natuurverweving’.
Binnen het habitatrichtlijngebied worden drie natuurkernen bestemd als ‘’natuurgebied’. Het gaat om de gebieden met de natuurreservaten Neerhelst-De Botten, De
Zegge en Mosselgoren. ➊

De site rond de beschermde windmolen Molen van ’t Veld wordt opgenomen als
‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’.➋

➋
➊

➌
➊

➍
➊

➌
➌

De agrarische gebieden rond de natuurkernen vormen een overgangs- en
bufferzone rond en tussen de natuurkernen binnen het habitatrichtlijngebied.
De kavel rond de bestaande landbouwbedrijfszetels blijft buiten het natuurverwevingsgebied. ➌

Langs het kanaal Bocholt-Herentals komt een zone met bestemming ‘gemengd
openruimtegebied’. Het kanaal vormt een ecologische verbinding. Vormen van
zachte recreatie kunnen - verwerven met natuur en landbouw – toegelaten
worden. ➍

Gerheze-Doffen
Gerheze-Doffen vormt een openruimteverbinding tussen het kleinstedelijk gebied Herentals en de bebouwing van
Doffen (Sint-Jozef-Olen) tussen de spoorlijn Herentals-Geel en het Albertkanaal. Het landbouwgebied is erg versnipperd door verspreide bebouwing, lintbebouwing, niet-professionele landbouw en beboste zones.
Het plan zet in op het vrijwaren van de onbebouwde open ruimte voor landbouw en het behoud en versterken van
de bestaande bosstructuur. Het gebied Dikberd dat binnen de grens van het kleinstedelijk gebied Herentals ligt en
waarin een aantal zonevreemde sportterreinen liggen, wordt herbestemd naar gebied voor dagrecreatie.

De relatief open agrarische gebieden tussen de boskernen worden
bouwvrij agrarisch gebied om
de openruimteverbinding tussen
Herentals en Doffen te garanderen.➊

➋

➊

➌

Zones met een sterk versnipperd gebruik bestaande uit zonevreemde bebouwing, professionele en niet-professionele landbouw, weekendverblijven en
kleinere bosfragmenten krijgen als bestemming ‘gemengd openruimtegebied’.
Behoud van het groene karakter staat hier voorop. Nieuwe inplantingen en
bijkomende bebouwing en verharding zijn niet toegelaten. ➋

De bossen in het landbouwgebied ten noorden van de Olense sluizen krijgen
als bestemming bosgebied. Via bebossing van de nog open percelen kan een
robuuste en aaneengesloten boskern ontstaan. Ook enkele kleinere bosfragmenten en de bossen in het gebied Boskant worden bosgebied. ➌

Hezewijk-Schaatsbergen
Hezewijk-Schaatsbergen is een agrarisch gebied ingesloten door het Albertkanaal, de E313, N152 en N156. Het hoort
tot de landschapsrelictzone ‘Bos- en akkercomplex Diependaal, Doffen en Molekens’. De beboste zone langs het
kanaal is een beschermingszone voor de PIDPA-grondwaterwinning. Door het gebied lopen ook heel wat leidingen
en leidingstraten.
Het plan vrijwaart de onbebouwde open ruimte tussen Albertkanaal en E313 voor landbouw en bestemt het als
'bouwvrij agrarisch gebied'.
De site met de Buulmolen wordt bestemd als ‘gemengd openruimtegebied met
cultuurhistorische waarde’. ➊

De grotendeels beboste zone tussen Albertkanaal en Industrielaan krijgt als
bestemming ‘bosgebied’. ➋

➋
➊

➌

De lus in de afrit van de E313 krijgt een
bestemming als ‘gebied voor openbaar nut’.
Hier is ruimte voor de aanleg van infrastructuur zoals een carpoolparking of snelbushalte
zoals voorzien in de Mobiliteitsstudie
Middenkempen. ➌

Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer
Waarom een inrichtingsvisie?
De Vlaamse Regering besliste in 2012 om in het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa een natte
natuurkern van ca. 150 ha te realiseren als onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. In overleg
met de lokale actoren is in 2013 een ‘voorkeursscenario’ uitgewerkt dat aangeeft welke gebieden herbestemd zullen worden naar natuurgebied. De Vlaamse Regering keurde in 2014 dat voorkeursscenario
principieel goed en gaf opdracht een plan van aanpak voor de realisatie uit te werken.

Voorkeursscenario bestemmingen Graafweide-Schupleer (via Beslissing Vlaamse Regering 25 januari 2019)

In 2015-2017 werd een ecohydrologische studie uitgevoerd en liep er een PDPO-project om met de
betrokken landbouwers na te gaan wat de impact van de natuurontwikkeling op bedrijfsniveau is
en hoe de leefbaarheid van de bedrijven in de toekomst gegarandeerd kan worden. In 2018 startte
het Strategisch Project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Het gebied Graafweide-Schupleer
is een van de zes hefboomprojecten. De verschillende partners in het gebied willen daarmee inzetten op een gebiedsgericht en geintegreerd project voor het gebied. Het Departement Omgeving liet
in 2018 een inrichtingsvisie uitwerken. Via ontwerpend onderzoek is samen met de lokale actoren
onderzocht hoe de kansen op vlak van erfgoed, natuur, bos, landbouw, water, toerisme en recreatie
op een geintegreerde en samenhangende manier ontwikkeld kunnen worden.

Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer (LAMA landscapes architects i.o.v. Departement Omgeving)

Detailontwerp poort ‘t Sas Grobbendonk

Detailontwerp poort Kasteelhoeve Grobbendonk

Wat is het statuut van de inrichtingsvisie?
De inrichtingsvisie is het resultaat van ontwerpend onderzoek waarbij in overleg met de lokale
actoren de kansen voor de verdere ontwikkeling van het gebied verkend werden en een mogelijke
inrichting uitgewerkt werd. Het onderzoek is uitgevoerd door LAMA landscape architects i.s.m.
DriekwartGroen in opdracht van het Departement Omgeving.
De inrichtingsvisie is een tussentijds werkdocument binnen de gebiedsontwikkeling die voor
Graafweide-Schupleer is opgezet. Voor een aantal plekken zijn gedetailleerde voorstellen uitgewerkt om de opgave en kansen voor deze gebieden scherp te stellen. Deze voorstellen geven aan
hoe de sites in de toekomst mogelijk ingericht zouden kunnen worden. Het eindresultaat is dus
geen afgewerkt uitvoeringsplan. Voor elk van de voorstellen geldt dat verder onderzoek en overleg
nodig is om de concrete haalbaarheid en uitvoerbaarheid ervan na te gaan. In de actielijst is aangegeven wie de mogelijke trekkers daarvoor zijn. De verdere uitwerking en onderlinge afstemming
van de verschillende acties worden gecoordineerd vanuit het Strategisch Project Veerkracht in de
vallei van de Kleine Nete.

Detailontwerp poort Schapenstal Vorselaar

Wat is het vervolg?
Op 25 januari 2019 keurde de Vlaamse Regering het plan van aanpak voor de verdere ontwikkelingen in het gebied Graafweide-Schupleer goed. Er is beslist over te gaan tot de uitvoeringsfase
waarbij de herbestemmingen van voorkeursscenario doorgevoerd zullen worden via de opmaak van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van Kleine Nete en Aa en de natuurontwikkeling gerealiseerd zal worden via de inzet van het instrument natuurinrichting. De verschillende
elementen uit de inrichtingsvisie zullen nu verder in overleg met de verschillende betrokken besturen, eigenaars en beheerders verder verfijnd en uitgewerkt kunnen worden.
Op 15 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goed. Op 16 april 2019 keurde de minister bevoegd voor Omgeving, Landbouw en Natuur de
instelling van het natuurinrichtingsproject goed. Daarnaast zal er voor de als monument beschermde
site van de Kasteelhoeve Grobbendonk in 2019 een geïntegreerd landschaps- en natuurbeheerplan
opgesteld worden.

RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa
van Kasterlee tot Grobbendonk
Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal gebruik maken van een aantal typebestemmingen. De concrete stedenbouwkundige voorschriften zullen uitgewerkt worden bij de opmaak van het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan.

Agrarisch gebied (AG)
Gebieden bestemd voor land- en tuinbouw waarbinnen enkel het oprichten
van landbouwbedrijfsgebouwen toegelaten kan worden. Voor niet-agrarische gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde constructies
uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bouwvrij agrarisch gebied (BAG)
Gebieden bestemd voor land- en tuinbouw waarbinnen het oprichten
van gebouwen verboden is.
Voor niet-agrarische gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde
constructies uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Agrarisch gebied met ecologisch belang (AGEB)
Gebieden bestemd voor land- en tuinbouw waarbinnen het oprichten
van gebouwen verboden is.
Voor niet-agrarische gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde
constructies uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor ruimtelijk kwetsbare gebieden. Bepaalde vegetatiewijzigingen zijn verboden of
natuurvergunningsplichtig.

Natuurverwevingsgebied (in overdruk)
Bepaalde delen van het agrarisch gebied worden aangeduid met een
overdruk natuurverweving. Binnen deze overdruk is oprichten van
gebouwen verboden. Naast land- en tuinbouw is ook het behoud en de
ontwikkeling van natuurwaarden toegelaten. Voor niet-agrarische gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde constructies uit de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. Het is geen ruimtelijk kwetsbaar gebied en
er zijn buiten het bouwverbod geen verbods- of gebodsbepalingen voor
land- en tuinbouw gekoppeld aan deze overdruk.

Natuurgebied (N)

Gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische
waarde (CH)
Gebieden met een bijzondere erfgoedwaarde bestemd voor land- en
tuinbouw, recreatie en het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden
en bos waarbinnen het oprichten van gebouwen en constructies verboden is. In voorkomend geval kunnen bestaande landbouwbedrijfszetels
wel uitbreiden. Voor niet-agrarische gebouwen gelden de bepalingen voor
zonevreemde constructies uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Het is geen ruimtelijk kwetsbaargebied en er zijn buiten het bouwverbod
geen verbods- of gebodsbepalingen voor land- en tuinbouw gekoppeld
aan deze overdruk. Bij alle handelingen in het gebied moet de erfgoedwaarde behouden blijven.

Gebieden voor dagrecreatie (D)
Gebieden waar gebouwen en constructies voor dagrecreatieve activiteiten kunnen toegelaten worden.

Gebieden voor verblijfsrecreatie (V)
Gebieden waar gebouwen en constructies voor verblijfsrecreatie kunnen
toegelaten worden, in dit plan te beperken tot openluchtrecreatieve
verblijven (camping).

Woonwagenterrein (WW)
Gebied voor woonwagens

Gebieden voor openbaar nut
Gebieden bestemd voor specifieke vormen van openbare nutsinfrastructuur. Per gebied aan te geven over welke openbare nutsinfrastructuur het
gaat. Het kan bv. gaan om waterbergingsinfrastuctuur (WB), waterzuiveringsinfrastructuur (WZ) of andere vormen van openbare nutsinfrastuctuur.

Gebieden bestemd voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden waarbinnen het oprichten van gebouwen verboden is. Voor
gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde constructies uit de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Bepaalde vegetatiewijzigingen zijn verboden of natuurvergunningsplichtig. Landbouwactiviteiten zijn mogelijk binnen de randvoorwaarden van
het natuur- en mestdecreet.

Militair domein (M)

Grote Eenheid Natuur (GEN) (in overdruk)

Weginfrastructuur

De natuurgebieden worden aangeduid met een overdruk GEN zodat deze
gebieden behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk in de zin van het
natuurdecreet.

Gebied bestemd voor autowegen en daaraan gekoppelde infrastuctuur.

Bosgebied (B)

Gebied bestemd voor bevaarbare waterwegen en daaraan gekoppelde
infrastuctuur.

Gebieden bestemd voor het behoud en de ontwikkeling van bos waarbinnen het oprichten van gebouwen en constructies verboden is. Voor
gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde constructies uit de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Bepaalde vegetatiewijzigingen zijn verboden of natuurvergunningsplichtig. Landbouwactiviteiten zijn mogelijk binnen de randvoorwaarden van
het natuur- en mestdecreet.

Gemengd openruimtegebied (GO)
Gebieden bestemd voor land- en tuinbouw, recreatie en het behoud en
de ontwikkeling van natuurwaarden en bos waarbinnen het oprichten
van gebouwen en constructies verboden is. In voorkomend geval kunnen
bestaande landbouwbedrijfszetels wel uitbreiden. Voor niet-agrarische
gebouwen gelden de bepalingen voor zonevreemde constructies uit de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het is geen ruimtelijk kwetsbaar
gebied en er zijn buiten het bouwverbod geen verbods- of gebods
bepalingen voor land- en tuinbouw gekoppeld aan deze overdruk.

Gebied bestemd voor militaire activiteiten.

Spoorinfrastructuur
Gebied bestemd voor spoorwegen en daaraan gekoppelde andere infrastructuur (bv. fietssnelweg).

Waterweginfrastructuur

Erfgoedlandschap
Gebied dat aangeduid wordt als erfgoedlandschap in de zin van het
onroerenderfgoeddecreet

Enkelvoudige leiding
Tracés van bestaande leidingen.

Leidingstraat
Tracés van bestaande leidingstraten.

Hoogspanningsleiding
Tracés van bestaande hoogspanningsleidingen.

