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1 Toelichting bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 
over de herbevestiging van agrarische gebieden 

De Vlaamse Regering nam op 21 december 2007 een beslissing over de beleidsmatige herbevestiging van de 
bestaande gewestplan voor een aantal gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in de regio Neteland. In 
bijlage bij deze nota zijn kaarten gevoegd met daarop de perimeter waarbinnen de uitgangspunten van de beslissing 
van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 van toepassing zijn. Het beleid dat de Vlaamse overheid wenst te voeren 
in deze gebieden is vastgelegd in de beslissing van 3 juni 2005 en de omzendbrief RO/2005/01 van 23 december 
2005. 

1.1 Draagwijdte van de beslissing 
De beslissing heeft uitsluitend betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden op de bestaande 
rechtsgeldige plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen die liggen binnen de perimeter aangeduid op de 
kaarten. De beslissing heeft geen betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, recreatiegebieden, 
industriegebieden…) op de gewestplannen, de gemeentelijke plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen 
die binnen deze perimeters liggen. Dit impliceert ook dat de rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die een 
van het gewestplan afwijkende bestemming hebben van kracht zijn, zoals opgenomen in het plannenregister van de 
betrokken gemeente. 

Woon-, recreatie- of industriegebieden aan de buitenrand van de perimeters werden maximaal uit de aanduiding 
gehouden. Woon-, recreatie- of industriegebieden die verspreid binnen de perimeter liggen, werden niet expliciet 
grafisch uitgesloten (o.a. omwille van de leesbaarheid van de kaarten), maar maken zoals gezegd géén deel uit van 
de beslissing, tenzij expliciet vermeld. 

Binnen de perimeters worden de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige gewestplannen, algemene (APA) 
en bijzondere plannen van aanleg (BPA), gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
door de Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd en wordt het beleid gevoerd zoals omschreven in de beslissing 
van 3 juni 2005. 

1.2 Specifieke planningsinitiatieven voor het differentiëren van het agrarisch gebied in functie 
van de bebouwingsmogelijkheden 

Binnen de meeste herbevestigde agrarische gebieden van Neteland lijkt het op dit ogenblik niet nodig of nuttig 
specifieke planningsinitiatieven te nemen op gewestelijk niveau om het agrarisch gebied te differentiëren in functie 
van de bebouwingsmogelijkheden. In één gebied kan na verder onderzoek een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
opgemaakt worden voor het aanduiden van een agrarische bedrijvenzone voor glastuinbouw. 

 Bouwvrije agrarische gebieden. 
In het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma zijn een reeks voorstellen 
opgenomen om aaneengesloten landbouwgebieden te differentiëren als bouwvrij agrarisch gebied conform de 
uitgangspunten hiervoor uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het opmaken van specifieke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen hiervoor biedt op dit ogenblik in de meeste gevallen weinig meerwaarde ten opzichte van het 
vergunningenbeleid dat vandaag gevoerd kan worden op basis van de gewestplanvoorschriften en de thans 
voorliggende beslissing over de herbevestiging van de agrarische bestemming, zoals voorgesteld wordt hier op korte 
termijn geen gewestelijke planningsinitiatieven voor te nemen. In de omgeving van de glastuinbouwconcentratie rond 
de Mechelse veilingen is er plaatselijk nood aan een gewestelijk RUP grondgebonden landbouw met als doel de 
openheid van het gebied te vrijwaren. 

 Agrarische bedrijvenzones. 
Binnen de regio Neteland bestaat binnen de sector landbouw de behoefte tot het aanduiden en inrichten van 
(grootschalige) agrarische bedrijvenzones van bovenlokaal niveau voor glastuinbouw. In het gebied tussen 
Koningshooikt, Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver (HB05) kan, na verder onderzoek, een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor het aanduiden van een agrarische bedrijvenzone voor 
glastuinbouw. Daarbuiten zijn er momenteel geen indicaties binnen Neteland dat binnen de sector landbouw een 
concrete behoefte bestaat tot het aanduiden en inrichten van (grootschalige) agrarische bedrijvenzones van 
bovenlokaal niveau voor de inplanting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven, zodat er geen concrete initiatieven 
op gewestelijk niveau aan de orde zijn. Dit sluit niet uit dat bij grootschalige evoluties in de landbouw alsnog 
gewestelijke initiatieven opgezet kunnen worden. 

In een aantal gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen zijn acties opgenomen om agrarisch bedrijvenzones op 
lokaal niveau uit te werken (o.a. voor lokale glastuinbouwconcentraties). Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen hiervoor in uitvoering van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zullen maximaal 
ondersteund worden.  
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1.3 Opstellen van een actieplan inzake instandhouding 
De Vlaamse Regering beslist dat voor de herbevestigde gebieden gelegen in vogelrichtlijngebied (SBZ-V) een actieplan 
wordt opgesteld in onderling overleg tussen de bevoegde administraties. Het is een actieplan inzake instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu voor de betreffende speciale beschermingszone in 
functie van een bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit actieplan moet afgewerkt zijn 
binnen de 4 maanden, waarna de Vlaamse Regering hierover een beslissing neemt.  

Er is een overlap met SBZ-V in het “Landbouwgebied tussen Diel en Luikgestelse Heide”(gebied 30) en in 
“Landbouwgebieden rond Eksel” (gebied 63). 

1.4 Relatie met de ruimteboekhouding van het RSV 
Voor de verschillende gebieden samen worden met deze beslissing volgende oppervlaktes landbouw, natuur en 
reservaat, overig groen en bos herbevestigd binnen de regio Neteland (zoals opgenomen in de ruimteboekhouding 
van het RSV dd.1.1.2007) 

- Landbouw: 44.537 ha 

- Natuur en reservaat: 194 ha 

- Bos: 793 ha 

- Overig groen: 170 ha 

1.5 Omschrijving van de gebieden 
Per gebied waarvoor de bestaande plannen van aanleg en uitvoeringsplannen beleidsmatig herbevestigd worden, 
worden volgende elementen aangegeven: 

- kaart op schaal 1/25.000 van het gewestplan, met aanduiding van de contouren van gemeentelijke plannen van 
aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en de omtrek van het gebied waarop de beslissing van toepassing is 
(zwarte streepjeslijn). 

- oplijsting van provincie en gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen deze perimeter liggen. 

- opgave van de oppervlakten agrarisch gebied, natuur- en reservaatgebied, bosgebieden en overige 
groengebieden zoals opgenomen in de beleidsmatige ruimteboekhouding (per 1.1.2007). Deze oppervlakte 
houdt rekening met van het gewestplan afwijkende BPA’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

- Opgave van de specifieke beleidsmarge op gewestelijk of provinciaal niveau in aanvulling op de mogelijkheden 
vastgelegd in de beslissing van 3 juni 2005 en de omzendbrief RO/2005/01 van 23 december 2005. De opmaak 
van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor verweving worden in het operationeel 
uitvoeringsprogramma opgenomen als acties van categorie I.  

Deelruimte1. Kleine Netegebied 

Gebied 1. Landbouwgebied rondom Vlimmeren (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Beerse 
Lille 
Malle 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 633 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos:  17 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 2. Omgeving Grote Heide (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Zandhoven 
Zoersel 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 670 ha 
natuur- en reservaat: 29 ha 
bos: 54 ha 
overig groen: 9 ha 
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Gebied 3. Landbouwgebied Vispluk en landbouwgebied ten noorden van Vorselaar en Grobbendonk (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Malle 
Lille 
Vorselaar 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 1.391 ha 
natuur- en reservaat: 5 ha 
bos: 90 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor verweving van landbouw en natuur in het gebied 
tussen Vierseldijk en Vroegeneinde (richtcijfer 325 ha). 

 
Gebied 4. Valleien van de Aa, ten zuidoosten van Lille en ten noordoosten van de Lichtaartse weg en Grote Kaliebeek (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Lille 
Kasterlee 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 2.034 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 72 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 5. Landbouwgebied Hemeldonk (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Lille 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 101 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 6. vallei van de Kleine Nete stroomopwaarts van Herentals - Zegge (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Geel 
Kasterlee 
Olen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 1.231 ha 
natuur- en reservaat: 1 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanpassingen aan het tracé van de N19 indien 
blijkt dat dit noodzakelijke is. 

 
Gebied 7. Landbouwgebied Zalfen (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Malle 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 62 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 8. Landbouwgebied ten zuiden van Zevendonk (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Kasterlee 
Turnhout 

Ruimteboekhouding landbouw: 137 ha 
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1.1.2007 natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 9. gebied rondom Albertkanaal tussen Eizerlei en E 313 (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Grobbendonk 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 197 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor verweving van landbouw, natuur en water in 
beide gebieden (richtcijfer 197 ha).  

 
Gebied 10. vallei van de Kleine Nete en Aa tussen Grobbendonk en Herentals (kaart 1) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Herentals 
Kasterlee 
Lille 
Vorselaar 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 729 ha 
natuur- en reservaat: 1 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor verweving van landbouw, natuur en water in de 
valleien van de Kleine Nete en Aa (tussen Lichtaartseweg en samenvloeiing met Nete). (richtcijfer 410 ha). 
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de natuurwaarden in de vallei van de Kleine Nete en Aa. 

Deelruimte 2. Bovenlopen Kleine Nete 

Gebied 19. Landbouwgebieden ten zuiden van Oud-Turnhout en rond Arendonk (kaart 2) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Arendonk 
Kasterlee 
Oud-Turnhout 
Retie 
Turnhout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 5.693 ha 
natuur- en reservaat: 38 ha 
bos: 65 ha 
overig groen: 28 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor verweving van landbouw en natuur in het gebied 
tussen de ‘Tikkebroeken en Rode Loop’ en ‘vallei van de Wamp tussen Kasterlee en Oud-Turnhout’. 
(richtcijfer 190 ha). 

 
Gebied 20. Oude Aart (kaart 2) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Dessel 
Geel 
Mol 
Retie 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 718 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanpassingen aan het tracé van de N19 indien 
blijkt dat dit noodzakelijke is. 
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Gebied 21. Landbouwgebied rondom Dessel (kaart 2) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Dessel 
Mol 
Retie 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 804 ha 
natuur- en reservaat: 16 ha 
bos: 37 ha 
overig groen: 10 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de bedrijvenzone aan 
Goormansdijk. 

 
Gebied 22. Landbouwgebied tussen Retie en Dessel (kaart 2) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Retie 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 164 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 23. Landbouwgebied tussen Turnhout en Oud -Turnhout (kaart 2) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Oud-Turnhout 
Turnhout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 435 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Deelruimte 3. Grensgebied Postel 

Gebied 30. Landbouwgebied tussen Diel en Luikgestelse Heide (kaart 2) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Dessel 
Lommel 
Mol 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 808 ha 
natuur- en reservaat: 20 ha 
bos: 79 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk of 
provinciaal niveau 

Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de geplande ontginning van kwartszand ter hoogte van 
Zeven Heerlijkheden.  

Overlapping met 
SBZ-V 

Opmaak van het actieplan inzake instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk 
milieu voor de betreffende speciale beschermingszone in functie van een bijdrage aan de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen. 

Deelruimte 4. Ruit tussen Lier – Herentals – Geel – Heist op den Berg 

Gebied 33. Landbouwgebied Doffen (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Herentals  
Olen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 198 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
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bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 34. Landbouwgebied Larum - Doornboom (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Geel 
Olen  
Westerlo 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 2.046 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanpassingen aan het tracé van de N19 indien 
blijkt dat dit noodzakelijk is. 
De provincie Antwerpen heeft de taak om in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geel 
te zoeken naar ruimte voor regionale bedrijventerreinen. 

 
Gebied 35. Landbouwgebied Visseneinde (kaart 5) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Nijlen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 1313 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 51 ha 
overig groen: 24 ha 

 
Gebied 36. Landbouwgebied rond Wiekevorst, Morkhoven, Tongerlo en Zoerle-Parwijs (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Heist op den Berg 
Herentals  
Herenthout 
Hulshout 
Olen 
Westerlo 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 4.784 ha 
natuur- en reservaat: 23 ha 
bos: 16 ha 
overig groen: 24 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk of 
provinciaal niveau 

Bij beslissing van de Vlaamse Regering op 23 december 2005 is het terrein Rooiveld te Westerlo aangeduid 
als permanente omloop voor trainingsfaciliteiten voor gemotoriseerde sporten en werd tevens beslist deze 
omloop via ruimtelijke uitvoeringsplannen op het gepaste niveau vast te leggen, waarbij de nodige 
flankerende maatregelen ingebouwd worden, zoals geformuleerd in punt 3.1. van de nota 
(VR/2005/23.12/DOC.1280).  
De provincie Antwerpen heeft de taak om in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Herentals te zoeken naar ruimte voor regionale bedrijventerreinen.  

 
Gebied 37. ruilverkaveling Westerlo (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Geel 
Westerlo 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 1.096 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 25 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 38. Verwevingsgebied ten zuiden van Bouwel (kaart 5) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Grobbendonk 
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Herentals 
Herenthout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 573 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 1 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor differentiatie van het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied (richtcijfer 400 ha). 

Deelruimte 5. Grote en Molse Nete 

Gebied 48. Landbouwgebied Kievermont - Stokt (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Geel 
Mol 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 725 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 41 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk of 
provinciaal niveau 

Beleidsmarge voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een mogelijke verbinding tussen N118 
en N19. 

 
Gebied 49. Landbouwgebied tussen Rosselaar en Hulsen en Verloren Schaap (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Balen 
Meerhout 
Mol 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 698 ha 
natuur- en reservaat: 12 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 1 ha 

 
Gebied 50. Landbouwontginning Balen - Schoorheide – Bruine Kolk en gebied ten noordwesten van Leopoldsburg (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen en Limburg 
Balen 
Ham 
Leopoldsburg 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 897 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 51. Landbouwgebied Zittaart – Gestel en ten zuiden van Olmen (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen en Limburg 
Balen 
Ham 
Meerhout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 2.236 ha 
natuur- en reservaat: 2 ha 
bos: 59 ha 
overig groen: 2 ha 

 
Gebied 52. Landbouwgebied Hezemeer (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
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Geel 
Meerhout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 289 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 53. Landbouwgebied Geel Bel - Belse Hei (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Geel 
Mol 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 417 ha 
natuur- en reservaat: 12 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 54. Landbouwgebied Hoolsterberg - Steeg (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Balen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 139 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 55. Landbouwgebied Kasseman (kaart 3) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Geel 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 875 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 14 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk of 
provinciaal niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor aanpassingen aan het tracé van de N19 indien 
blijkt dat dit noodzakelijke is. 
Beleidsmarge voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een mogelijke verbinding tussen N118 
en N19. 

Deelruimte 6. Brongebied Grote Nete 

Gebied 62. Landbouwgebied Lutlommel (kaart 6) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Limburg 
Lommel 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 351 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 63. Landbouwgebieden rond Eksel (kaart 6) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Limburg 
Hechtel-Eksel 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 347 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 38 ha 
overig groen: 0 ha 

Overlapping met 
SBZ-V 

Opmaak van het actieplan inzake instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk 
milieu voor de betreffende speciale beschermingszone in functie van een bijdrage aan de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen. 
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Deelruimte 7. Zuiderkempen van Lier en Heist op den Berg 

Gebied 68. Buitengebied rond Berlaar, Putte en Heist op den Berg (kaart 5) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Berlaar 
Bonheiden 
Heist op den Berg 
Lier 
Putte 
Sint – Katelijne – Waver 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 5560 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 67 ha 
overig groen: 61 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk en 
provinciaal niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de differentiatie van het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied (max. 190 ha) voor het oostelijk gebied, aansluitend bij ‘De Averegten’. 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor gondgebonden landbouw. 
De provincie Antwerpen heeft de taak om in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-
op-den-Berg te zoeken naar ruimte voor regionale bedrijventerreinen. 

 
Gebied 69. Buitengebied rond Lier, Koningshooikt, Duffel, Sint-Katelijne-Waver (kaart 5) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Berlaar 
Duffel 
Lier 
Putte 
Sint-Katelijne-Waver 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 3.640 ha 
natuur- en reservaat: 17 ha 
bos: 46 ha 
overig groen: 4 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de differentiatie van het agrarisch gebied naar 
bebouwingsmogelijkheden: aanduiden van glastuinbouwbedrijvenzones of 
glastuinbouwconcentratiegebieden en bouwvrije gebieden na uitvoering van een stedenbouwkundige studie. 

Deelruimte 8. Grote Nete-vallei tussen Heist op den Berg en Albertkanaal 

Gebied 75. Landbouwgebied Makel - Schoot (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen en Limburg 
Laakdal 
Tessenderlo 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 576 ha 
natuur- en reservaat: 2 ha 
bos: 3 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 76. Haanven (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant 
Laakdal 
Herselt 
Scherpenheuvel-Zichem 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 224 ha 
natuur- en reservaat: 1 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 77. Landbouwgebied Klein Vorst (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
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Laakdal 
Meerhout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 174 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 4 ha 

 
Gebied 78. Landbouwgebied Trichelhoek (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen 
Laakdal 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 230 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de differentiatie van het agrarisch gebied als 
natuurverwevingsgebied (richtcijfer 51 ha voor het deel van dit gebied aansluitend bij de Kleine Laak. 

 
Gebied 79. Landbouwgebied ten westen van Ramsel (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant 
Begijnendijk 
Heist op den Berg 
Herselt 
Hulshout 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 1056 ha 
natuur- en reservaat: 12 ha 
bos: 19 ha 
overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor verweving de differentiatie van het agrarisch 
gebied als natuurverwevingsgebied (richtcijfer 300 ha) voor het gebied ten westen van N19 in de vallei van 
de Kalsterloop-Herseltse Loop en de Ramselse Berg. 

 
Gebied 80. Landbouwgebied ten noorden van Drie Eiken (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen  
Herselt 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 133 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 
Gebied 81. Haanven - Vispoel (kaart 4) 
Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant 
Laakdal 
Herselt 
Scherpenheuvel-Zichem 

Ruimteboekhouding 
1.1.2007 

landbouw: 149 ha 
natuur- en reservaat: 0 ha 
bos: 0 ha 
overig groen: 0 ha 

 


