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2 Doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad van het plan 
 

De doelstelling van het op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is uitvoering geven aan de 
richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake 
de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de 
ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Neteland voor het gebied Gasthuisvelden-
Donderheide in de gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Lier. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal het agrarisch gebied differentiëren in functie van de 
bebouwingsmogelijkheden en bijkomende natuur- en bosgebieden aanduiden in functie van het 
versterken van de bestaande natuur- en bosstructuur en het realiseren van ecologisch verantwoorde 
bosuitbreiding. 

Het plan zal de daarvoor noodzakelijk bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen 
op perceelsniveau. 
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3 Planningscontext 

3.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan 

3.1.1 De bindende bepalingen1 

Het Vlaams Gewest bakent de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur als volgt af 
in gewestplannen of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen: 

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

- 750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw. 

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

- 80.000 ha natuurverwevingsgebied (in overdruk) op niet groene bestemmingen. 

3.1.2 Het richtinggevend gedeelte 

Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Vlaanderen: “Vlaanderen open en stedelijk” 

Met de metafoor ‘Vlaanderen, open en stedelijk’ wil het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) een trendbreuk realiseren met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling. Deze 
trendbreuk beoogt de versterking van het buitengebied en het tegengaan van de 
versnippering door een optimaler gebruik en beheer van de stedelijke structuur. 

Daarom wordt de ruimtelijk structurerende werking van het fysisch systeem als principe 
vooropgesteld. Het fysisch systeem is ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur 
(inclusief de bosstructuur), de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en het 
landschap. Ruimtelijk structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het 
bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
de structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw en wonen en werken op het niveau van 
het buitengebied. 

In Vlaanderen wordt de ruimtelijke structuur van het buitengebied vandaag bepaald door het 
samenhangend geheel (netwerk) van rivier- en beekvalleien, grote en aaneengesloten natuur- 
en boscomplexen, belangrijke landbouwgebieden, de nederzettingsstructuur, het landschap 
en de infrastructuur… 

Inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen 

Elk van de drie voor het buitengebied structuurbepalende functies – landbouw, natuur en bos 
– kan slechts op een duurzame wijze functioneren indien de gebieden die aan deze functie 
worden toegewezen, ingebed zijn in een goed gestructureerd geheel. Daarom wordt het 
buitengebiedbeleid gedifferentieerd naar een beleid voor de natuurlijke structuur, de 
agrarische structuur en de nederzettingsstructuur. De natuurlijke en de agrarische structuur 
kunnen elkaar in bepaalde gebieden (natuurverwevingsgebieden) overlappen. 

Het afbakenen van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen moet daarom gelijktijdig en op gelijkwaardige basis gebeuren. De 
natuurlijke structuur kan in bepaalde gebieden ook overlappen met andere functies (recreatie, 
overige functies…). 

                                                      
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, en de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een 
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004 respectievelijk 25 
februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft. 
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3.1.3 Het planningsproces voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en 
belangengroepen een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos, voor dertien 
buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor 
landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de 
basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen 
op perceelsniveau vastleggen. 

Voor elk van de dertien regio's heeft de Vlaamse Regering de visievormingsprocessen 
afgerond met een beslissing over het actieprogramma voor de op te maken ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Voor de landbouwgebieden waar de bestemming van het gewestplan 
zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande agrarische bestemmingen 
te herbevestigen. Op die manier is midden 2009 ca. 538.000 hectare agrarisch gebied 
vastgelegd. De resultaten van deze overlegprocessen zijn consulteerbaar op 
www.vlaanderen.be/agnas. 

Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse Regering over de verdere voortgang van het 
afbakeningsproces. Er is een coördinatieplatform opgericht met o.m. vertegenwoordigers van 
de verschillende beleidsvelden en de natuur- en landbouworganisaties. Dit platform volgt de 
uitvoering van de afbakening op. Het bekijkt voor welke gebieden gestart kan worden met de 
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bewaakt de gelijktijdige voortgang van de 
realisatie van de doelen voor landbouw, natuur én bos. De Vlaamse overheid stelde een 
administratieoverschrijdend team samen dat deze plannen voorbereidt en het vooroverleg met 
de betrokken lokale besturen en middenveldorganisaties organiseert. 

Het coördinatieplatform bepaald jaarlijks in een ‘gebiedsgericht programma’ voor welke 
concrete gebieden er een planningsproces opstart. 

3.1.4 Het afbakeningsproces in de regio Neteland 

Voor de buitengebiedregio Neteland. werd het afbakeningsproces voor de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur opgestart begin 2005. 

In een verkenningsfase werd via een consultatie van de betrokken gemeenten, provincies en 
voornaamste belangengroepen gepeild naar inzichten op de gewenste natuurlijke en 
agrarische structuur. Samen met de inzichten vanuit de Vlaamse administratie en binnen het 
kader van de richtinggevende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
werd op basis hiervan een eerste aanzet tot gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt in een 
verkenningsnota. Deze verkenningsnota werd voor formeel advies voorgelegd aan de 
betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. Van december 2005 tot maart 2006 
werd een reeks overlegsessies georganiseerd waarbij de actoren hun adviezen konden 
toelichten en gepeild werd naar de marges waarbinnen concepten bijgestuurd zouden kunnen 
worden. Na deze overlegronde werd een eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en 
een uitvoeringsprogramma opgemaakt en voor advies voorgelegd aan de betrokken actoren. 
De Vlaamse Regering nam op 21 december 2007 akte van het eindvoorstel van gewenste 
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma én de adviezen van de gemeenten, provincies 
en belangengroepen hierover. 

Op 21 december 2007 keurde de Vlaamse Regering de beleidsmatige herbevestiging van de 
bestaande gewestplannen voor ca. 44.537 ha agrarisch gebied in de regio Neteland goed, 
volgens de werkwijze vastgelegd in de beslissing van 3 juni 2005. Daarnaast werd op basis 
van een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die uitgebracht werden door de 
actoren over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 
een operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de Vlaamse Regering de 
beleidsmatige prioriteiten voor het opstarten van de uitvoeringsacties bepaalde. 

Krachtlijnen van de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos voor het serregebied Sint-
Katelijne-Waver zijn: 

 Samenhangend landbouwgebied met grondgebonden landbouw als drager van de open 
ruimte. In goed gestructureerde landbouwgebieden vormt de grondgebonden landbouw 
een garantie voor het open houden van het agrarisch cultuurlandschap. De 
aaneengesloten gebieden van de landbouw worden behouden door het aanduiden van 
bouwvrij agrarisch gebied.  
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 Landbouwgebied met ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw. In de 
landbouwgebieden tussen Koningshooikt, Sint-Katelijne-Waver en Putte, waar 
glastuinbouw en grondgebonden landbouw afwisselend voorkomen, wordt verdere 
versnippering vermeden. Binnen deze gebieden krijgt glastuinbouw ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden en kunnen bedrijvenzones en concentratiegebieden voor 
glastuinbouw aangeduid worden waarin door bundeling van activiteiten gezamenlijk 
gebruik van voorzieningen mogelijk wordt. Daarbuiten kunnen gebieden waar glastuinbouw 
omwille van ruimtelijke, landschappelijke, landbouwkundige of hydrologische redenen 
ongewenst is als bouwvrij agrarisch gebied gedifferentieerd worden.  

 Centraal in het gebied worden de verspreide bosfragmenten behouden en versterkt als 
structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen en met elkaar verbonden. In de 
vallei van de Kammaerbeek en Haagbeek tussen de boscomplexen wordt de mozaïek van 
grondgebonden landbouw met kleine bos-, natuur-, en landschapselementen en de 
ruimtelijke samenhang met de beekvalleien behouden, met aandacht voor versterking van 
de bosstructuur.  

 In valleigebieden langs waterlopen worden overstromingsgebieden maximaal gevrijwaard 
van bebouwing. Landschappelijk en ecologisch waardevolle Itterbeek en Haagbeek 
worden als landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen ontwikkeld. De 
verbindende functie wordt mede gerealiseerd door een netwerk van droge elementen zoals 
kleine bosjes en landschapselementen op oevers. 

Het operationeel uitvoeringsprogramma formuleert voor het serregebied rond Sint-Katelijne-
Waver volgende acties: 

 Uitwerken van een stedenbouwkundige studie als voorbereiding op de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:  

 Differentiëren van het (herbevestigd) agrarisch gebied naar bebouwingsmogelijkheden in 
glastuinbouwconcentratiegebieden of –bedrijvenzones en bouwvrije gebieden in het 
landbouwgebied rond Lier, Konkinshooikt, Duffel en Sint-katelijne-Waver); 

 Versterken van de bosstructuur in de verspreide bosfragmenten tussen Koningshooikt, 
Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver (richtcijfer 25 ha); 

 Versterken van de bosstructuur bij het Fort van Lier. 
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3.2 Relatie met andere beleidsbeslissingen 

3.2.1 Instandhoudingsdoelstellingen speciale beschermingszones 

Het fort van Koningshooikt is aangeduid als onderdeel van het habitatrichtlijngebied BE 
2100045-12 “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” (Besluit 
Vlaamse Regering van 04 mei 2001). 

De gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) liggen thans ter goedkeuring 
voor aan de Vlaamse Regering.  

Vanuit deze instandhoudingdoelen worden voor het fort van Koningshooikt maatregelen 
voorgesteld om een kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaats te bereiken voor de 
ingekorven vleermuis en de meervleermuis, voor de watervleermuis, de franjestaart en de 
brandt/baardvleermuis. 

Naast de opmaak van een fort-specifiek zoneringsplan naar gebruik en inrichting, worden 
maatregelen voorgesteld die lichthinder weren op het fortdomein en in de aanvliegroutes, 
maatregelen die de ecologische connectiviteit tussen de forten en schansen onderling 
optimaliseren en maatregelen die de ecologische kwaliteit van de onmiddellijke omgeving 
verbeteren. Voor het fort van Koningshooikt betekent dit laatste de kwaliteit van de 
nabijgelegen boselementen en de lijnvormige kleine landschapselementen. Het IHD-rapport 
vermeldt hierbij de mogelijkheid tot optimaliseren van de natte ecologische verbinding via de 
Itterbeek/Haagbeek met de nabijgelegen Netevallei. 

3.3 Relatie met gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen 

3.3.1 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 2001, herzien 04/05/2011. 

Volgende elementen zijn relevant voor het plangebied: 

 In de landschappelijke structuur wordt het gebied aangeduid als een rasterlandschap ( p 
143 ), het wordt omschreven als een gebied met intense verweving van tuinbouw, open 
ruimte en bebouwing. Bijkomend wordt het gebied omschreven als een concentratiegebied 
voor glastuinbouw.  

 In de ruimtelijk agrarische structuur bevindt het plangebied zich in deelgebied 6 “ het 
serreland van Sint-Katelijne-Waver”. 

 In de selectie van de natuurverbindingsgebieden werd geselecteerd: “doorheen het 
natuurlijk gebied tussen Sint-Katelijne-Waver en Koninghooikt”. 

 



Voorbereid
Landbouw

F

F

 

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

Figuur 5. Provi

Figuur 6.  P
fr

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

inciaal structuu

rovinciaal ruim
ragmenten 

 

00001 
sthuisvelden en

urplan Antwerp

mtelijk structuu

n Donderheide” 

pen, gewenste

urplan Antwerp

e ruimtelijk-eco

pen, ruimtelijk 

Analyse best

onomische stru

concept voor d

taande ruimtelijk

uctuur 

de Antwerpse 

ke structuur 
12 

 

 



Voorbereidend onderzoek 2.12_00383_00001 Analyse bestaande ruimtelijke structuur 
Landbouw-, natuur- en bosgebieden “Gasthuisvelden en Donderheide”  13 

3.3.2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Katelijne-Waver 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 26 juni 2003. 

Volgende elementen zijn relevant voor het plangebied: 

 In de gewenste ruimtelijke structuur zijn de bossen ingekleurd als zones met hoge 
natuurwaarde, ze worden verbonden door verwevingsgebied met hoge natuurwaarde.  

 Het meest noordelijke deel op de grens met duffel wordt aangeduid als landelijk 
buitengebied.  

3.3.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lier 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 9 oktober 2003. 

Volgende elementen zijn relevant voor het plangebied: 

 In de natuurlijke en landschappelijke structuur zijn de bossen ten oosten van het fort 
aangeduid als een groenelement op provinciaal niveau. 

 Ten westen van het fort wordt een verbindingselement op gemeentelijk niveau aangeduid. 

 In de gewenste ruimtelijk-economische structuur is het gebied aangeduid als primair 
serregebied 

3.3.4 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Duffel 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 15 maart 2007. 

Volgende elementen zijn relevant voor het plangebied: 

 In de gewenste ruimtelijke structuur is het gebied aangeduid als “Gewestelijk 
concentratiegebied  voor glastuinbouw ( zoekzone ) met recreatie en een baken ( fort ) “ 
omringd door gemengd landbouwkerngebied. 

 In het agrarisch gebied langs het hoofdwegennet zijn woonclusters nrs 14 t/m 17 met 
zonevreemde woningen aangeduid. In de bindende bepalingen zijn hieromtrent geen 
acties gepland. 



Voorbereid
Landbouw

4 An

4.1 S
He
W

He
G
va

 

F

4.2 A

4.2.1 

I
d
d
e
k
e
g
w
d
r
o
t

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

nalyse be

ituering v
et voorgeste

Wilsonstraat/H

et omvat de 
asthuisbos, d

an de Kamm

Figuur 7. Situe

Analyse de

Fysisch sy

In het ganse
diepte. Deze
diepere geul
een afzetting
kleipakket vo
en over de k
geulen bevin
waterlopen m
de afvoercap
regenval zal 
optreden lan
trad veenvor

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

staande 

van het pla
elde plangebi
Heidestraat, B

bosgordel te
de Brede Zij
aerbeek/Dor

ering plangebie

eelstructur

ysteem 

 gebied bevi
e ondoordring
en. Deze str

g plaats gevo
ormt een ond
kleilaag horiz
nden zich act
monden uit in
paciteit van d
het bovenlig

ngsheen de a
rming op.  

00001 
sthuisvelden en

ruimtelijk

angebied
ied wordt beg
Beukheuvel,

en oosten va
pe en de beb
rpsbeek die c

ed Gasthuisvel

ren 

ndt zich een
gbare laag ke
ructuren hebb
onden met za
doorlaatbare 
ontaal afstro
tueel de wate
n de Nete die
de waterlope
ggende zand
afwateringsys

n Donderheide” 

ke structu

grensd door 
 Berlaarbaan

n de kern va
bossing rond
centraal doo

den-Donderhe

n dik pakket B
ent een bepe
ben een oos
andig materi
laag waardo

oomt naar de
erlopen Dorp
e op deze loc
en periodieke
pakket verza
stemen. In d

uur van he

de kern van
n en Leliestra

an Sint-Kateli
d het Oud Fo
r het plangeb

eide 

Boomse klei 
erkt relief van

st-west orient
aal (zowel te
oor neerslagw
e laagst geleg
psbeek en Be
catie een get
e schommelin
adigd raken e
elen die perm

Analyse best

et plange

Sint-Katelijn
aat. 

ijne-Waver m
ort van Konin
bied loopt. 

op geringe to
n iets hoger 
tatie. Over di
ertiaire als kw
water intrekt 
gen historisc
emortelloop.
tijdekarakter 
ngen kent. B
en kunnen o
manent wate

taande ruimtelijk

ebied 

ne-Waver, de

met o.a. het 
ngshooikt en 

tot zeer gerin
gelegen rug
it kleipakket 

wartaire zand
t in het zandp
che geulen. In
 Deze plaats

r heeft. Dit m
Bij langdurige
overstrominge
erverzadigd w

ke structuur 
14 

e 

de vallei 

 

nge 
gen en 
heeft 

den). Het 
pakket 
n deze 
selijke 
aakt dat 

e 
en 
waren, 



Voorbereid
Landbouw

D
m
z

 

F

4.2.2 A

E

D
S
o
a
d
w

H
p
t
g
g
z
h

B
b
v
z
h

K

D
o
w

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

De aanwezig
maakt. In teg
zandgronden

Figuur 8. Orhto

Agrarische

Elementen v

Dit plangebie
Sint-Katelijne
oudsher is S
aanwezighei
directe nabijh
worden mass

Het plangebi
professionee
terug te vind
glastuinbouw
glastuinbouw
zijn in kleine 
het plangebi

Binnen het p
bedrijfszetels
volledig binn
zijn hier amp
het gebied zo

Knelpunten

Dit gebied le
ontsluitingsm
waardevolle 

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

ge kleilaag h
genstelling to
n wel vruchtb

ofoto met aand

e structuur

van de best

ed maakt dee
e-Waver en i

Sint-Katelijne-
id van versch
heid van de 
saal ingenom

ied heeft een
el landbouwg
en. Zowel gr

wbedrijven en
wbedrijven in

clusters aan
ed. 

plangebied zi
s van glastui

nen de planco
per gevestigd
orgen ervoor

 en potentie

eent zich niet
mogelijkhede

niet-bos elem

00001 
sthuisvelden en

eeft een zee
ot het vrij onv
baar. 

duiding waterlo

r 

aande agrar

el uit van een
is gelegen op
-Waver een 
hillende (klei
kern. Versch
men door gla

n totale oppe
gebruik. Binn
rondgebonde
n groenten- o
 dit gebied h

nwezig ter ho

jn 27 landbo
nbouwers of
ontouren gel
d maar de ge
r dat verschi

es 

t voor grootsc
n en de aanw
menten. 

n Donderheide” 

er hoog klei-g
vruchtbare zu

open en bebou

rische struc

n grotere gla
p het grondg
belangrijke t
nschalige) e

hillende binne
astuinbouw. 

ervlakte van o
nen de planco
en bedrijven 
of sierteelten
hebben zich v
oogte van he

ouwbedrijfsze
f groententel
legen zijn. La
ebruiksperce
llende deelz

chalige glast
wezigheid va

gehalte wat h
ure kleisubst

wing 

ctuur 

astuinbouwco
gebied van S
tuinbouwregi
n verouderd
engebieden,

ongeveer 64
ontouren is e
die zich spe

n komen hier
voornamelijk

et centrale ge

etels gelegen
ers waarvan
andbouwbed
len van de g
ones een ee

tuinbouwontw
an meerdere

Analyse best

hem sterk nu
traat, zijn de 

oncentratiezo
int-Katelijne-
o. Dit vertaa
e glastuinbo
ruimtelijk be

0 ha en is gr
een variërend
cialiseren in 

r voor. De gro
k gericht op d
edeelte en he

n. Het betreff
 de bedrijfsg

drijfszetels va
rondgebond
rder open ka

wikkeling om
 bosfragmen

taande ruimtelijk

utriëntenvastl
(humusrijke

one in de reg
-Waver en L

alt zich in de 
uwbedrijven 

egrensd door

rotendeels in
d landbouwg
runderen als

ote 
de tomatente
et noordwest

fen voornam
gronden mee
an rundveebe
en bedrijven

arakter hebb

mwille van de
nten en biolo

ke structuur 
15 

leggend 
) 

 

gio van 
ier.  Van 

in de 
r linten, 

n 
gebruik 
s 

eelt en 
ten van 

melijk 
estal 
edrijven 

n binnen 
en. 

e slechte 
ogisch 



Voorbereid
Landbouw

D
g
g
w

 

F

F

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

De aanwezig
gesloten ‘kas
glasteelt, gro
worden uitge

Figuur 9. G

Figuur 10. H

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

ge glastuinbo
slandschap’ 
ondgebonden
ebouwd. 

Geregistreerde 

erbevestigde a

00001 
sthuisvelden en

ouwbedrijven
wordt verme
n land- en tu

landbouwgebr

agrarische geb

n Donderheide” 

n kunnen ver
eden en een 
inbouw en e

ruikspercelen 2

bieden 

rder uitbreide
afwisselend 

een aaneeng

2011 

Analyse best

en op een ma
landschap, b
esloten groe

taande ruimtelijk

anier dat een
bestaande u

ene structuur

ke structuur 
16 

n 
it 

r, kan 

 

 



Voorbereid
Landbouw

4.2.3 

E

I
R
b
N
t
g

D
h
s

I
a

I
a
k
g

V
h

H
b
f

 

F

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

Natuurlijke

Elementen v

In het gebied
Ruimtelijk zij
bosgebieden
Niettegensta
tijdens de I° 
gebeurde ge

De vegetatie
hengel, kam
slanke sleute

In de bossfe
appel en bos

In de graslan
aansluitend o
klei zeer dich
groeien op d

Voornamelijk
houtkanten. 

Het Fort van
belangrijkste
forten als sla

Figuur 11. B

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

e structuur

van de best

d bevinden z
jn het restant
n bevinden z
aande het ‘his
als tijdens W

eregeld met u

e onder de bo
perfoulie, in 
elbloem, bos

er zijn enkele
skers. 

ndsfeer vinde
op de bosco
ht aan het m
de voedselarm

ke langsheen

 Koningshoo
e de Baard/B
aapplaats, ov

Bestaande bebo

00001 
sthuisvelden en

aande natuu

ich enkele w
ten van een 
ich op plaats
storische’ ka

WOII. Daarna
uitheemse so

ossen is soo
de meer voe

swederik, bos

e zeldzame a

en we soorte
mplexen. Oo
aaiveld. Soo
me maar min

n de Dorpsbe

oikt herbergt 
randt vleerm

verwinterings

ossing 2010 

n Donderheide” 

urlijke struc

waardevolle z
historisch gr

sen met een 
arakter zijn de
a was telkens
oorten.  

rtenrijk met i
edselrijke eik
sviooltje, gul

autochtone e

enrijke, matig
ok deze gras
orten als blau
neraalrijke pl

eek bevinden

in de winter 
muis. Deze so
s- en zwerml

ctuur 

zure eiken- e
root aaneeng
dun zandpa
e meeste be
s een periode

n de zure eik
ken-haagbeu
den boterblo

exemplaren a

g voedselarm
slanden word
uwe knoop, b
aatsen. 

n zich een aa

belangrijke a
oort jaagt in b
okatie. 

Analyse best

n eiken-haag
gesloten bos
kket boven d
standen volle
e van heraan

kenbossen s
ken en esse

oem.  

aanwezig va

me graslande
den aangetro
biezeknoppen

antal gevarie

aantallen vle
bosrijke omg

taande ruimtelijk

gbeukenbos
sgebied. De 
de kleilaag. 
edig gerooid
nplant. Heraa

soorten als d
enbossen gaa

an wilde misp

en, geregeld 
offen op plaat
n en struikhe

eerde, ouder

eermuizen m
geving en ge

ke structuur 
17 

sen. 

d zowel 
anplant 

alkruid, 
at het om 

pel, wilde 

tsen met 
eide 

re 

et als 
bruikt de 

 



Voorbereid
Landbouw

F

 

K

B
K
k

4.2.4 

E

B
L





H
b
(
l
a
h

G
t
n

H





dend onderzoek
w-, natuur- en bo

Figuur 12. B

Knelpunten

Binnen het g
Koningshooi
kwaliteit van 

Landschap

Elementen v

Binnen het p
Land van Sin

 de zone G

 de zone D

Het gebied o
bouwkundig 
(Muilshoek, G
landbouwgro
aardappelen
hoeves comp

Grote serrec
twee clusters
noorden.  

Het gebied o

 Gasthuisv
bosstruct
(omwallin

 Brede Zij
(Den Gro
gewijzigd

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

Biologische waa

 en potentie

gebied zit een
kt met Netev
de bossen. 

ppelijke str

van de best

plangebied zi
nt-Katelijne-W

Gasthuisveld

Donderheide

omvat een tie
erfgoed. De 
Gasthuishoe
onden, bevlo
n, vlas, en ve
plexen van p

complexen zij
s: zone Muils

omvat een aa

velden en -b
uur en herke

ng is echter v

pen: bij Ferra
ooten Donder

e structuur (

00001 
sthuisvelden en

arderingskaart

es 

n opgave om
vallei te verb

ructuur en 

aande lands

tten twee on
Waver” uit de

den-Gasthuis

e met Fort va

ental langgev
hoeves war

eve, Bosmole
eid door aan
e geteeld we

plaggenbode

jn beeldbepa
shoek/Donde

antal oude bo

os: bij Ferrar
enbare perce
verdwenen -

aris reeds be
r); goed herk
cf. MGI). 

n Donderheide” 

t 

m de ecologis
eteren in fun

onroerend

schappelijke

nderdelen va
e landschaps

sbos; 

an Koningsho

velhoeves di
ren vaak gele
enhoeve…). 
ntal beken zo
erd door klein
ems terug te v

alend in het l
erheide centr

osstructuren

ris bos (Bois
elen cultuurla
cf. MGI). 

ebost (Bois D
kenbare boss

sche connect
nctie van vlee

d erfgoed 

e structuur

n de relictzo
satlas: 

ooikt en Bred

e zijn opgen
egen binnen 
In de 19de e

oals Itterbeek
nschalige lan
vinden. 

landschap. B
raal in het ge

: 

s De Beeck e
and (cf. MGI)

Den Sype) en
structuur, ope

Analyse best

tiviteit tussen
ermuizen en 

en onroeren

ne “Kasteel-

de Zijpe  

omen in de i
een omgrac

eeuw waren d
k en Haagbe
ndbouwbedri

Binnen het pl
ebied en zon

en Bois Caslo
); Gasthuisho

n uitloper in w
en akkerperc

taande ruimtelijk

n het fort van
het verhoge

nd erfgoed 

- en hoevedo

inventaris 
cht domein 
dit schrale 

eek, waarop 
ijven. Rond d

langebied zij
ne Voorbos in

os); nog rela
oeve nog aa

westelijke ric
celen hebbe

ke structuur 
18 

 

n 
en van de 

omeinen 

deze 

n er 
n het 

tief gave 
nwezig 

chting 
n 



Voorbereid
Landbouw

H
c
v
g
a
g
1
z

D
a
A
v
a







K

D
b

 

 

F

 

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

Het fort van 
caponnières
vesting Antw
geplaatst we
aangebracht
genomen als
1966. Mome
zoals motorc

De omgeving
aanleg van e
Antwerpen e
verdedigings
aftakbunkers

 De dubbe
het Fort v

 eerste

 tweed

 Rond het 
van van g
waarvan 
GH8). Te
tweede a

 De bunke
Muilshoek

Knelpunten

De restanten
bosgordel. 

Figuur 13. E

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

Koningshooi
, gebouwd c

werpen besta
erden. Na 19
t in 1939-194
s champigno
enteel heeft h
cross, airsoft

g is zwaar ge
een anti-tank
en Wavre naa
sbunkers en 
s voor het tel

ele rij verded
van Koningsh

e lijn: bunkers

e lijn: bunke

Gasthuisbos
gevechtsbun
er nog drie a
r hoogte van
ntitankcentru

ers van het te
k-Gasthuisve

 en potentie

n van oude b

lementen inve

 

00001 
sthuisvelden en

kt is een pan
irca 1908, de

aande uit fort
18 was het e
40. Na de Tw
nkwekerij. P

het fort een re
…). 

eteisterd tijde
khindernis zo
ar de verster
anti-tankcen
efoonnet, wa

igingsbunke
hooikt richtin

s L10 en L11

rs P8, P9 en

s bevinden z
kers rondom

aanwezig zijn
n Mijlstraat, in
um waarvan 

elefoonnet lo
elden (VA25 

es 

bosstructuren

ntaris bouwku

n Donderheide” 

ntserfort van
eel uitmaken
ten met een t
een wagenop
weede Werel
Privé-bezit sin

ecreatieve fu

ens de Eerst
ogenaamde "
rkte stelling N
ntra geflanke
aarvan er ee

rs loopt van 
g kern van O

1 

n P10; 

zich de bunke
m een strateg
n op de hoek
n het noorde
twee bunker

open op een 
en C19). 

n bieden aan

ndig erfgoed e

 eerste orde 
nd van hoofdw
tussenruimte
pslagplaats. 
doorlog bew

nds 1954 en 
unctie (henge

te Wereldoor
"KW-lijn" tuss
Namen met e
erd door een

en heel aanta

noord naar z
Onze-Lieve-V

ers van een 
gische plek d
ken van het G
en van het pla
rs binnen he

lijn van noor

nknopingspun

en relictzones l

Analyse best

met sameng
weerstandss

e van circa 5 
Anti-tankbev

woond en dee
geopend als

elsport en bu

rlog. Vanaf 1
sen de verste
een dubbele 
n dubbele rij 
al voorkomen

zuid door het
Vrouw-Wave

antitankcent
ie verdedigd

Gasthuisbos 
angebied, be
t plangebied

rd naar zuid d

nten voor he

landschapsatla

taande ruimtelijk

gevoegde 
stelling van d
 km waarin s

veiliging is 
els in gebruik
s café-dancin
uitensportact

939 startte d
erkte stelling
rij 
telefooncent
n in het plang

t plangebied
r: 

trum, zijnde e
d moest word

(GH1, GH2 
evindt zich e
d vallen (KO3

door het geb

rstel van de 

as 

ke structuur 
19 

de 
schansen 

k 
ng in 
tiviteiten 

de 
g 

trales en 
gebied.  

, langs 

een lus 
den, 
en 
en 

3, KO4). 

bied 

 



Voorbereid
Landbouw

F

 

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

Figuur 14. Uits

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

snede landscha

 

00001 
sthuisvelden en

apskaart provin

n Donderheide” 

ncie Antwerpen 

Analyse besttaande ruimtelijkke structuur 
20 

 



Voorbereid
Landbouw

4.3 B

4.3.1 G

H
v
g
V
a
w
o

B
a
t
r
(
d
w
r
i

4.3.2 

H
K
i
a

 

F

              
3 Zie www.

dend onderzoek
w-, natuur- en bo

Bestaande 

Gewestpla

Het plangebi
van 5 august
gebied, bosg
Vlaamse Reg
autosnelweg
westen gekru
ondergronds

Binnen het p
aanleiding va
tuinbouwbed
ruimtelijk uitv
(voorontwerp
daarna niet v
waarvan de c
relevante ele
in het RUP G

Provinciale

Het Provincia
Katelijne-Wa
in de aanleg 
als reserve v

Figuur 15. G

                   
.mervlaanderen

k 2.12_00383_0
osgebieden “Ga

juridische

an en gewe

ied ligt in het
tus 1976). H

gebied en ge
gering 30 ma

g Mechelen-L
uist door een
se Ethyleenle

plangebied zi
an het plano
drijf TBMP/TI
voeringsplan
p RUP ‘Valle
verder gezet
conclusies d
ementen uit d
Gasthuisveld

e ruimtelijk

aal Ruimtelij
aver, vastges

van een aan
voor retentie.

Gemeentelijke e

                    
n.be > dossier O

00001 
sthuisvelden en

e toestand

stelijke rui

t gewestplan
et gewestpla

ebied voor da
aart 2001 ge
Lier. Deze re
n bestaande 
eiding in beh

jn géén gew
logisch attes
PM (Donder
 opgemaakt 

ei van de Kam
. Wel werd e
oor de diens
dat voorontw
en-Donderhe

ke uitvoerin

k Uitvoerings
steld bij minis
ntal zones vo
. 

en provinciale 

OHPL0855 

n Donderheide” 

d 

imtelijke ui

n Mechelen, k
an bestemt h
agrecreatie. H
ewijzigd wat b
eservatiestroo

bovengrond
eer bij Solvic

westelijke ruim
st dat op 27 f
rheide 35, Lie
dat op 3 apr

mmaarbeek e
een onderzoe
st MER goed
werp RUP en
eide verder a

ngsplannen

splan Dorpsb
sterieel beslu
oor waterber

plannen 

itvoeringsp

kaartbladen 
het plangebie
Het gewestp
betreft de vo
ok werd gesc

dse hoogspan
c.  

mtelijke uitvo
februari 2008
er) werd wel 
ril 2009 voor
en Haagbee
ek tot milieue
dgekeurd wer
 onderzoek t
afgewogen e

n 

beek Kamma
uit van 2 sep
rging  en een

Analyse best

plannen 

23/4 en 24/1
ed in hoofdza
lan werd bij 
orziene rese
chrapt. Het p
nningsleiding

oeringsplanne
8 afgeleverd 
een vooront
lag op een p
k’). De RUP-
effectrapporta
rden op 6 jan
tot milieueffe
en geïntegree

aarbeek in de
ptember 2004
n agrarisch la

taande ruimtelijk

1 (Koninklijk 
aak als graris
besluit van d

ervatiestrook 
plangebied w
g 150 KV en 

en gelegen. 
werd voor h
twerp gewes

plenaire verg
-procedure w
tage gevoerd
nuari 20113. 
ectrapportage
erd worden. 

e gemeente 
4. Het PRUP
andschappel

ke structuur 
21 

besluit 
sch 
de 

voor de 
wordt ten 

een 

Naar 
et 

stelijk 
adering 

werd 
d 
De 
e zullen 

Sint-
P voorziet 
ijke zone 

 



Voorbereidend onderzoek 2.12_00383_00001 Analyse bestaande ruimtelijke structuur 
Landbouw-, natuur- en bosgebieden “Gasthuisvelden en Donderheide”  22 

4.3.3 Gemeentelijke plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Sint-Katelijne-Waver 

 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde Woningen”, vastgesteld door de 
deputatie dd 08/03/2012. Het betreft een overdruk-RUP, de grondkleur van het gewestplan 
Mechelen, met name het agrarisch gebied, wordt behouden. ( 10-116-401 ) 

 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Zonevreemde bedrijven – Deelplan 2 - 
Houwelyckx Wegenbouw”, vastgesteld bij besluit van de deputatie dd. 19/01/2006. Het 
voorziet de bestemming lokale bedrijven met aasluiten een zeer grote zone voor 
toegnagen en wegen en opslag in open lucht. Het perceel is omgeven door een bufferzone 
met een breedte van crca 10 meter naar het agrarisch gebied toe en 6 meter naar de 
Wilsonstraat. Het onderliggende agrarisch gebied van het gewestplan mechelen wordt 
opgeheven. ( 10-116-403 ) 

 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Delhaize Nv”, vastgesteld door de deputatie 
28/07/2011. Het RUP bestemt het perceel als een kleinhandelszone omringd door een 
buffer en groenzone. Dit RUP werd opgestart naar aanleiding van het planologisch attest 
van Peter Muylaert voor Delhaize group nv (gelegen Leliestraat 59, Sint-Katelijne-Waver). 
Het planologisch attest werd gedeeltelijk afgegeven bij besluit van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver dd. 07/09/2009. 

Duffel 

 Bijzonder plan van aanleg “ zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en 
jeugdactiviteiten” , deelplan 2a, Sportterrein Heidestraat, vastgesteld bij MB dd. 
24/04/2002. ( 10-028-305 ). Het BPA bestemt het gebied voor recreatie met kleine 
landschapselementen. De onderliggende gewestplanbestemming is deels agrarisch gebied 
en deels recreatiegebied. 

Lier 

 Voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Grondverwerkingsbedrijf Heylen” 
waarvoor de plenaire vergadering plaatsvond op 11/04/2012. Het plan bestemt het perceel 
als een zone voor grondverwerkingsbedrijf omringd door een buffer met een breedte van 5 
meter ( 2.14/12021/109.1 ). Het werd opgemaakt naar aanleiding van het planologisch 
attest Heylen Paul, Grondwerken bvba, gelegen Mechelbaan 266, Lier-Koningshooikt. Het 
planologisch attest werd gedeeltelijk afgegeven bij besluit van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lier dd 17/04/2007. 

4.3.4 Verkavelingsvergunningen 

Relevante niet-vervallen verkavelingsvergunning in het plangebied: 

 Sint-Katelijne-Waver 

 089/0079. Verkavelingvergunning verleend door door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen dd 11/12/1973 voor 8 kavels voor vrijstaande bebouwing, gelegen 
langs de Berlaarbaan op de hoek met de Klein Meulenlei, Onze Lieve Vrouw Waver, 
3de   afdeling sectie B 34h, 33h, 33i, 24/2 en 33/2a. De kavels liggen volledig in 
woongebied ifv de Berlaarbaan.  

 116/0031. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver dd 11/10/1963 voor 2 kavels voor 
vrijstaande bebouwing, gelegen langs de Waterstraat, 1ste afdeling sectie A 352. De 
verkaveling ligt integraal in het agrarisch gebied. 

 16/0037. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver dd 18/12/1963 voor 3 kavels voor 
vrijstaande bebouwing, gelegen langs de Waterstraat, 1ste afdeling sectie A 338, 342f, 
345a en 345 a2. De verkaveling ligt integraal in het agrarisch gebied. De verkaveling is 
na advies van de GSA als niet vervallen opgenomen in het vergunningenregister. 

 116/0045. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver dd 26/03/1964 voor 4 kavels voor 
vrijstaande bebouwing, gelegen langs de berlaarbaan, 1ste afdeling sectie B 405a/deel. 
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De verkaveling ligt integraal in het agrarisch gebied. De verkaveling is na advies van de 
GSA als niet vervallen opgenomen in het vergunningenregister. 

 116/0201. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver dd 03/09/1974 voor 2 kavels voor 
vrijstaande bebouwing, gelegen langs de Leliestraat, 1ste afdeling sectie B 150f, 150 h 
en 150 n/deel. De verkaveling ligt integraal in het agrarisch gebied.  

 Duffel 

 028/0166. Verkavelingvergunning verleend door het de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen dd 05/05/1970 voor 10 kavels voor vrijstaande bebouwing, 
gelegen langs de Heidestraat, 1ste afdeling sectie C 716e en 716 f, 703 e en 703 g. De 
kaveldiepte bedraagt voor de diepste percelen circa 110 meter. De eerste 50 meter 
gemeten vanaf de rooilijn is gelegen in het woongebied met landelijk karakter, 
dieperliggend betreft het agrarisch gebied. 
Verkavelingswijziging verleend door de bestendige deputatie van de provincie 
Antwerpen ( deeldossier 4 ) voor het herverkavelen van de kavels 1b, 2 en 3 worden 
omgevormd naar kavels 1 c, 1d, 2a, 3a en 3 b. Hierdoor worden bijkomende kavels 
voor vrijstaande bebouwing in tweede bouworde vergund langs de insteekweg van de 
Heidestraat. 

 028/0169. Verkavelingvergunning verleend door door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen dd 26/01/1971 voor 3 kavels voor vrijstaande bebouwing, gelegen 
langs de Heidestraat, 1ste  afdeling sectie C 714 o, 715 r, 715 s, 727 a. De kaveldiepte 
bedraagt circa 100 meter. De kavels liggen overwegend in agrarisch gebied. Eendeel 
van kavel 1 bevindt zich in het woongebied met landelijk karakter in functie van de 
Heidestraat.  

 028/0335. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Duffel dd 04/08/1986 met toepassing van de opvulregel 
voor 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, gelegen langs de Waterstraat, 1ste afdeling 
sectie C 747 o/deel. De kaveldiepte bedraagt 50 meter, de kavels situeren zich integraal 
in het agrarisch gebied. 

 028/353. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Duffel dd 10/02/1988  voor 4 kavels voor vrijstaande 
bebouwing, gelegen langs de Heidestraat, 1ste afdeling sectie C 744 b2/deel en 744 
e2/deel. De is vervallen voor de kavels 2 tot en met 4, en niet vervallen voor kavel 1. De 
kavel ligt overwegend in het agrarisch gebied op de rand van het woongebied met 
landelijk karakter. 

 Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van 
de gemeente Duffel dd 27/09/1993  voor 3 kavels ( = de vervallen kavels 2 tot en met 4 
van de oorspronkelijke verkaveling ) voor vrijstaande bebouwing, gelegen langs de 
Heidestraat, 1ste afdeling sectie C 744 b2/deel en 744 e2/deel. De kavels situeren zich 
integraal in het woongebied met landelijk karakter in functie van de weg. 

 028/0356. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Duffel dd 08/08/1988 voor 2 kavels voor vrijstaande 
bebouwing, gelegen langs de Heidestraat op de hoek met de Waterstraat, 1ste afdeling 
sectie C 747 f/deel. De kavels situeren zich integraal in het woongebied met landelijk 
karakter in functie van de weg. 

 Lier 

 060/0021. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Koningshooikt dd 29/03/1965 voor 2 kavels voor 
vrijstaande bebouwing, gelegen langs de Beukheuvel, 4de afdeling sectie E 220 a en 
222 c. De kaveldiepte bedraagt tussen de 63 en 90 meter. De eerste 50 meter gemeten 
vanaf de rooilijn is gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dieperliggend 
betreft het agrarisch gebied. 

 060/0036. Verkavelingvergunning verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Koningshooikt dd 22/07/1967 voor 3 kavels voor 
vrijstaande bebouwing, gelegen langs de Beukheuvel, 4de afdeling sectie B 219 b. De 
kaveldiepte bedraagt circa 100 meter. De eerste 50 meter gemeten vanaf de rooilijn is 
gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dieperliggend betreft het agrarisch 
gebied. 
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4.3.5 Vergunning voor bebossing van landbouwgronden 

In het kader van art 35 bis van het veldwetboek werd in beroep een vergunning verleend voor 
de  bebossings van landbouwpercelen dd 21/11/2011 op volgende kadastrale percelen: 

12035 1 B 0410_D_000_00 

12035 1 B 0417_B_000_00 

12035 1 B 0427_G_000_00 

12035 1 B 0428___000_00 

12035 1 B 0429___000_00 

12035 1 B 0430___000_00 

12035 1 B 0406_F_000_00 

 


