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Verwerking adviezen gemeenten, provincies en belangengroepen over het voorstel van de te herbevestigen agrarische 
gebieden in de regio Neteland 
Het voorstel voor de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande plannen van aanleg voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur werd voor advies 
voorgelegd aan gemeenten, provincies en belangen groepen in december 2005. Adviezen konden ingediend worden tot april 2006. 

Volgende actoren brachten een schriftelijk advies uit: 

- Provincie Antwerpen 

- Provincie Limburg 

- Provinciale Minaraad Limburg 

- gemeente Arendonk 

- Gemeente Beerse 

- Gemeente Berlaar 

- Gemeente Dessel 

- Stad Geel 

- Gemeente Ham 

- Gemeente Hechtel-Eksel 

- Gemeente Heist-op-den-Berg 

- Stad Herentals 

- Gemeente Herenthout 

- Gemeente Herselt 

- Gemeente Hulshout 

- Gemeente Leopoldsburg 

- Stad Lier 

- Gemeente Lille 

- Gemeente Meerhout 

- Gemeente Nijlen 

- Gemeente Olen 

- Gemeente Oud-Turnhout 

- Gemeente Overpelt 

- Gemeente Vorselaar 

- Gemeente Westerlo 

- Gemeente Zandhoven 

- Gemeente Zoersel 

- Boerenbond 

- Boerenbond bedrijfsgilde Heist op den Berg 

- Boerenbond bedrijfsgilde rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille 

- Boerenbond bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

- Boerenbond bedrijfsgilde Malle 

- Boerenbond bedrijfsgilde Geel 

- Boerenbond bedrijfsgilde Dessel 

- Boerenbond bedrijfsgilde Nijlen 

- Boerenbond bedrijfsgilde Heist op den Berg, 
Berlaar 

- Natuurpunt 

- Natuurpunt Nete en Aa 

- Natuurpunt Dubbelloof 

- Natuurpunt afdeling Grote Nete 

- Red de Voorkempen 

- Vzw aktiegroep Kempen (Valk) 

- Steunpunt Toerisme en Recreatie (STER) 

- Toerisme Vlaanderen 

- Hubertusvereniging Vlaanderen 

- Vereniging voor Bos in Vlaanderen / Vlaamse 
Hoge Bosraad / Landelijk Vlaanderen (VBV)

 

Algemene opmerkingen 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

1.  Provincie Antwerpen Herbevestiging op een gedetailleerder schaalniveau omwille van het specifiek 
karakter van het landschap in het Neteland opdat een grotere oppervlakte kan 
herbevestigd worden. 

2.  Boerenbond De algemene vraag bij de hertekening van de voorstellen is om een aanpassing te 
doen van het schaalniveaus van de HAG in Neteland. 

In Neteland is reeds een ander schaalniveau gehanteerd dan in andere 
regio’s. Op basis van gebiedsgerichte suggesties en op voorstel van het 
projectteam worden uitbreidingen voorzien. 
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3.  Provincie Antwerpen Goede communicatie over de impact op planningsinitiatieven van gemeentelijk of 
provinciaal niveau. Mogelijkheid om differentiatie mogelijk te maken in functie van 
glastuinbouw, integraal waterbeleid, toerisme en recreatie, kleinstedelijke gebieden 
en economische knooppunten, natuurverbindingsgebieden, zonevreemde functies, 
zonevreemde bossen.  

De omzendbrief RO/2005/01 is ruim verspreid. 

4.  Provincie Antwerpen Vragen bij de mogelijkheid na herbevestiging natuurverwevingsgebieden aan te 
duiden waaraan uitsluitend stimulerende maatregelen kunnen gekoppeld worden. 
Hoe valt herbevestiging in deze gevallen te combineren met de definitie uit het RSV 
van natuurverwevingsgebied: “aaneengesloten gebied waar de functies landbouw, 
bos en natuur nevengeschikt zijn.” 

De bestaande definities vanuit RSV en natuurdecreet zijn duidelijk en worden 
niet ter discussie gesteld. Nergens is gesteld dat natuurverweving een 
voorloper zou zijn van VEN-gebied. Voor een uitgebreidere definitie wordt 
verwezen naar de begrippenlijst in de mededeling aan de leden van de 
Vlaamse Regering van 8 juni 2006 (consulteerbaar via 
www.ruimtelijkeordening.be). 
Binnen de suggesties voor herbevestiging kunnen ook een acties voorzien 
worden om een gewestelijk RUP verwevingsgebieden op te maken. 

5.  Provincie Antwerpen Quasi alle herbevestigde gebieden omvatten volgens de GAS structureel 
aangetaste gebieden en gebieden vooropgesteld voor natuur en bos. Is de 
agrarische functie in de structureel aangetaste gebieden niet onmogelijk geworden? 
Levert dit geen moeilijkheden met de ruimteboekhouding op? 

6.  Boerenbond Alle gronden die niet in land- of tuinbouwgebruik zijn volgens de Boerenbond-
inventaris en die grenzen aan de rand van de voorgestelde zones moeten 
geschrapt worden. Maar ook de percelen die niet in land- of tuinbouwgebruik zijn en 
niet kunnen geschrapt worden, mogen niet verrekend worden in uiteindelijke 
750000ha. 

Deze 750000ha betreft een brutto-oppervlakte aan agrarisch gebied.  

7.  Provincie Limburg De ervaring met de herbevestiging van een groot deel van het agrarisch gebied in 
de deelregio Haspengouw leert dat – zeker voor de natuurverbindingsgebieden, 
waar natuur enkel een ondergeschikte functie heeft – het niet uitdrukkelijk 
aangeven van deze zones op het terrein tot problemen kan leiden. 

8.  Stad Geel De visie zoals geformuleerd in het ontwerp GRS dient aangehouden te worden. 

Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke planningsinitiatieven is 
vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

9.  Gemeente Hechtel-
Eksel 

Ongunstig advies. De nota geeft geen inzicht in de selectie van ‘de gebieden waar 
globale overeenstemming over bestaat. De methodiek voor de afbakening wordt 
niet toegelicht. 
De niet-selectie van landbouwgebieden in Hechtel-Eksel wordt niet gemotiveerd. 
Niet-selectie betekent ook dat de landbouwers geen rechtszekerheid hebben over 
het gebruik van de landbouwgronden. 

Er werden geen gebieden voor herbevestiging voorgesteld in Hechtel-Eksel. 
In de opdracht die het projectteam meekreeg in 2005 werd gesteld dat er een 
globale eensgezindheid moest bestaan, dat gebieden voldoende groot en 
samenhangend moesten zijn en dat er geen overlapping mocht bestaan met 
speciale beschermingszones. Vooral dat laatstel criterium was bepalend om 
geen gebieden voor herbevestiging voor te stellen.   
De Vlaamse regering heeft beslist het landbouwgebied rond Eksel te 
herbevestigen, ook voor die delen die overlappen met SBZ-V. Er wordt een 
actieplan inzake instandhouding opgesteld.  

10.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

De voorliggende herbevestiging van de agrarische gebieden moet rekening houden 
met de lopende gemeentelijke planningsinitiatieven, in uitvoering van het 
goedgekeurde grs zoals: opmaak RUP zonevreemde recreatie en opmaak RUP 
vissport. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

11.  Gemeente 
Leopoldsburg 

Gunstig Er werden geen gebieden voor herbevestiging voorgesteld. 

12.  Boerenbond Het procentueel voorgestelde aandeel herbevestigde gebieden in de regio Neteland 
is te laag.  

Het projectteam heeft het voorstel voor herbevestiging herwerkt met het oog 
op een groter aandeel. 

13.  Boerenbond Natuurverwevingsgebieden dienen beperkt te blijven. Enkel marginale gronden, met 
een lage landbouwkundige waarde, kunnen in aanmerking komen. 

Waarvan acte. 
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14.  Boerenbond Bouwvrije zones dienen tot het strikte minimum beperkt. Waarvan acte. 
15.  Boerenbond 

bedrijfsgilde Heist-op-
den-Berg 

De landbouwsector heeft recht op zekerheid: het is met name niet duidelijk hoe men 
omgaat met herbevestigde gebieden, de verschillende zonevreemde elementen,…) 

Dit is verduidelijkt in de Omzendbrief RO/2005/01. 

16.  Gemeente Vorselaar Enkele zones (woongebied, recreatiegebied) binnen het te herbevestigen gebied 
zijn in het grs aangeduid als te herbestemmen naar open ruimte functie. Dit vormt 
waarschijnlijk geen probleem, toch wordt gevraagd hiermee rekening te houden. 

Geen aanpassing. De herbevestiging heeft geen effect op woongebied en 
recreatiegebied (Omzendbrief RO/2005/01). Voor dergelijke gebieden kan het 
Vlaams gewest initiatief nemen indien de gemeente dit wenst. 

17.  STER Vraag om voldoende rekening te houden met de mogelijkheden voor toerisme en 
recreatie en in het bijzonder recreatief medegebruik in de de besproken gebieden 
voor landbouw, natuur en bos 

Deze opmerking heeft geen effect op de herbevestiging. 

18.  Hubertusvereniging 
Vlaanderen 

Vele wildbeheereenheden hebben op zich geen problemen met de afbakening, 
maar wel met de eventuele gevolgen voor het behoud van de jacht. 

Deze opmerking heeft geen effect op de herbevestiging. 

19.  Toerisme Vlaanderen Er wordt gevraagd om bij alle gebieden het recreatief en toeristisch medegebruik 
niet te beperken 

Deze opmerking heeft geen effect op de herbevestiging. 

20.  VBV Er moet meer gedacht worden in netwerktermen bij het aanduiden en ontwikkelen 
van natuur- en bosgebieden. 

In de gewenste ruimtelijke structuur is uitgegaan van een cfr de doelstelling 
“behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling 
ervan binnen een netwerk”.  
De herbevestiging heeft betrekking op alle gebieden met een 
landbouwbestemming of een groene bestemming. Bovendien is er 
beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke planningsinitiatieven (cfr 
Omzendbrief RO/2005/01). Deze elementen samen zorgen ervoor dat ook 
binnen de herbevestigde gebieden ruimte is om te werken aan de natuur- en 
bosstructuur. 

21.  VBV Het is moeilijk advies te geven over een herbestemd agrarisch gebied of 
natuurverwevingsgebied zonder dat er zicht is op de gevolgen hiervan (maw zonder 
dat het duidelijk is welke bestemmingsvoorschriften hieraan gekoppeld worden) 

De betekenis is weergegeven in de omzendbrief RO/2005/01. Het voorwerp 
van de herbevestiging is een behoud van het gewestplan met de geldende 
stedenbouwkundige voorschriften vooropgesteld. De 
bestemmingsvoorschriften zijn aldus duidelijk. 

22.  Red de Voorkempen Er wordt uitsluitend landbouwgebied herbevestigd, terwijl beslissingen over VEN 2de 
fase en verwevingsgebied worden vooruitgeschoven. 

De herbevestiging van landbouwgebied kan beschouwd worden als een 
inhaalbeweging tov VEN 1ste fase. 

23.  Valk De vraag naar bestemmingszekerheid van agrarische gebieden is terecht. De vraag 
is of bepaalde evoluties in de landbouw het belang van extensievere agrarische 
zones zal doen afnemen. In dat geval kan het bemoeilijken van bos- en 
natuuruitbreiding in herbevestigde agrarische zones nadelig uitvallen. In hoever kan 
de intensieve en grootschalige landbouw in een versnipperde regio als Vlaanderen 
concurreren met landbouwbedrijven in het buitenland. 
Combinatie van agrarische activiteiten met natuur- en landschapsbeheer zijn 
belangrijk voor het toenemend belang van de recreatiesector in het platteland.  

Waarvan acte. 

24.  Valk Stand-still natuurdecreet dient gehandhaafd te blijven. Aanleg van bufferstroken 
langs waterlopen in agrarische zones dient zo veel mogelijk ondersteund te worden. 
Mogelijkheid voor het aanleggen van natuurverbindingen moet maximaal behouden 
blijven. Voor vestiging van bedrijven met grote landschappelijke impact, zoals in de 
glastuinbouw, blijft een toetsing aan het effect op landschap en natuur noodzakelijk. 

De randvoorwaarden die gelden binnen herbevestigd gebied zijn verduidelijkt 
in de Omzendbrief RO/2005/01. Zo blijven decreten onverminderd van kracht 
en blijven acties ondermeer in het kader van het decreet integraal waterbeleid 
mogelijk. 

25.  Natuurpunt De meeste voor herbevestiging in aanmerking komende zones zijn in 
landbouwgebruik en we zijn het ermee eens dat er in de meeste voorgestelde 
gebieden ook in de toekomst ruimte moet zijn voor professionele landbouw.  

Waarvan acte 
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26.  Natuurpunt Dikwijls is de afbakening te ruim genomen. Er dient ruimte gelaten te worden voor 
buffers, overgangszones, verweving tussen de kerngebieden voor landbouw en de 
natuurgebieden.  

Dit vraagt een gebiedsgerichte afweging.  

27.  Natuurpunt Alle groengebieden die langs (de binnenkant van) de grens van een te 
herbevestigen gebied vallen moeten eruit gesneden worden omdat dit verwarring 
creëert en het geen enkele meerwaarde heeft voor de landbouwsector.  

Herbevestiging heeft betrekking op landbouwbestemmingen en groene 
bestemmingen.  

28.  Natuurpunt Voorgestelde gebieden mogen niet uitgebreid worden. Elke afbakening die verder 
gaat dan wat hier voorgesteld wordt is een aantasting van het principe van 
gelijktijdigheid, dat de landbouw- en natuurverenigingen altijd verdedigd hebben, en 
dat ook ingeschreven is in het regeerakkoord. 

De discussiegebieden worden door andere partners “te klein” gevonden. Het 
projectteam heeft het voorstel uitgebreid en aangepast obv alle 
gebiedsgerichte opmerkingen. 

29.  Natuurpunt We stellen vast dat een aantal van de te herbevestigen gebieden in de praktijk al 
voor andere bestemmingen aangewend worden. Of dat ze in het verleden al 
genoemd zijn voor andere mogelijke functies. Waterretentiegebied (vb de ganse 
vallei van de Aa), crossterreinen, maneges,… Door in dit proces enkel op landbouw 
en natuur te focussen zijn die andere gebruiken wat uit het oog verloren. We hopen 
dat dit op termijn niet tot nieuwe problemen leidt. 

Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke planningsinitiatieven en 
specifieke Vlaamse planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief 
RO/2005/01. 

30.  Natuurpunt In de hoofden van sommigen wordt dit het gebied waar landbouwers volle vrijheid 
hebben. Dat kan natuurlijk niet. Industriële activiteiten zijn ook in industriegebieden 
aan regels onderworpen. En voor bebouwing bestaan er strikte voorwaarden, ook in 
woongebied. Op diezelfde manier moet ook landbouw aan voorwaarden en regels 
onderworpen zijn. Zelfs in het geelste landbouwgebied. De veelbesproken vrijheid 
van teeltkeuze is beperkt door bepalingen over het areaal permanent grasland in de 
Europese landbouwverordening, door de bepalingen inzak cross compliance en 
door beperkingen of mogelijkheden met betrekking tot historisch permanente 
graslanden zoals opgenomen in het decreet natuurbehoud en het decreet 
landschapszorg. Dat wordt uitdrukkelijk bevestigd in de omzendbrief van 23 
december 2005. Maar blijkt niet altijd uit het beleid, en zeker niet uit de signalen die 
vanuit andere kabinetten komen. 

De omzendbrief RO/2005/01 is hierover duidelijk. 

31.  Gemeente Herenthout Het college kan akkoord gaan met het realiseren van een landschappelijke en 
ecologische basiskwaliteit ter ondersteuning van de natuurfunctie als dit niet ten 
koste gaat van grote delen van percelen die door de landbouw worden gebruikt. De 
landbouw moet effectief voorrang hebben op natuur, zeker daar je bezig bent in een 
ruilverkavelingsgebied. 

De omzendbrief RO/2005/01  bepaalt de randvoorwaarden die gelden in de 
herbevestigde gebieden. 

32.  Gemeente Herenthout De bestaande landbouwbedrijven moeten de mogelijkheid blijven behouden om uit 
te breiden, zelfs in beekvalleien. 

33.  Gemeente Herenthout Het lijkt aangewezen om in dit landbouwgebied de mogelijkheden van 
functiewijzigingen te beperken of in bepaalde gebieden uit te sluiten. 

34.  Gemeente Meerhout De gemeente vraagt aandacht voor hobbylandbouw. 

Herbevestiging heeft geen effect op de geldende stedenbouwkundige 
voorschriften. 

 

Deelruimte Kleine Netegebied 

Voorstel herbevestiging december 2005 
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KN02 Landbouwgebied rond Vlimmeren 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

35.  Provincie Antwerpen Bestemming bosgebied en deel van VEN opgenomen.  
36.  Natuurpunt Het gebied ten noorden van Wechelderzande ligt binnen de RVK Malle-Beerse. Het 

is binnen de RVK voorzien voor boscompensatie en natuurontwikkeling. Er zijn 
daarvoor al compromissen gesloten met de landbouwers. De herbevestiging van 
die gebieden zal de grootste verwarring doen ontstaan. De overheid doorkruist er 
ook de eigen plannen mee. Er is al karren werk gestoken in het proces.  
Het groengebied dat aansluit bij het Habitatrichtlijngebied moet uit de 
herbevestiging gehaald worden. 

37.  Gemeente Beerse De bossen terstreke Zilvereind/Heihuizen zijn volgens het gewestplan gelegen in 
natuurgebied. Het gaat om zeer waardevolle natte bossen met voorjaarsbloeiers. 
De bossen sluiten naadloos aan bij het bos- en natuurcomplex ‘vliegveld Malle’, ook 
aangeduid als SBZ-H. Deze dienen daarom ook geweerd te worden uit de 
herbevestiging. 

Er werd reeds eerder een grenscorrectie doorgevoerd en opgenomen in de 
agenda’s van het bilateraal overleg. De grens ligt op het akkoord van de 
ruilverkaveling.  
Mogelijk heeft de provincie deze correctie niet ontvangen. 
Aan de grens van de herbevestiging zijn geen gebieden met groene 
bestemming opgenomen. 

38.  Gemeente Beerse Binnen de voorlopig goedgekeurde ruilverkaveling Malle-Beerse zijn een aantal 
natuurinrichtingsmaatregelen opgenomen. De herbevestiging van de 
landbouwgebieden dient daarom in overeenstemming te gebeuren met de principes 
van de ruilverkaveling. 

39.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: 
� geen opm als de provinciale natuurverbinding wordt uitgewerkt en mits 

implementatie van de grenscorrectie 
� ten noorden van Wechelderzande, binnen de ruilverkaveling Malle-Beerse 

voorzien voor boscompensatie en natuurontwikkeling. Aanduiding als HAG lijkt 
hiermee in tegenstrijd. 

Na extra controle van het ruilverkavelingsplan blijken er geen 
tegenstrijdigheden (geen overlapping met een gebied voor boscompensatie). 
Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
 

40.  Provincie Antwerpen In het zuidoosten is een gebied dat aansluit op bestaand bos en voorzien is als 
verwevingsgebied in GNBS. Herbevestiging wordt hier best heroverwogen. 

Geen aanpassing. Het projectteam volgt op deze plaats de GNBS niet. 

41.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 17 uit het PNOP (verbinding tussen waardevolle bos- en 
natuurcomplexen rond Lille-Beerse en Malle) niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

42.  Provincie Antwerpen De bovenlopen van de Molenbeek/Bollaak en de Visbeek/Kindernauwbeek zijn 
ecologsich kwetsbaar. Gelieve hiermee rekening te houden bij de herbevestiging. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

43.  Gemeente Beerse In het gebied bevindt zich een manège ’t Laerhof (Vlimmerseweg). In het GRS 
wordt voorgesteld om de bestaande manèges te behouden. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

44.  Natuurpunt Er moet een corridor voorzien worden van de visbeek naar de zone rond het 
vliegveld. 

Verondersteld wordt dat deze opmerking betrekking heeft op de Bosbeek-
Kindernauwbeek.  
Geen aanpassing. Het is niet duidelijk wat de basis van een dergelijke 
corridor kan zijn. 

45.  Natuurpunt De zone die nu als landschappelijk waardevol aangegeven staat op het gewestplan 
is een zone met kleinschalige landbouw. Dit moet zo blijven. In dit gebied is in elk 
geval geen plaats voor intensivering, en zeker niet voor glastuinbouw. Maisakkers 
op de rand van een habitatrichtlijngebied kan ook niet. (+ verwijzing GRS Malle) 

Geen aanpassing. 

46.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Lille 

Door een grenscorrectie zou het gebied Wetschot mooi aansluiten bij KN02. Dit 
landbouwgebied vormt een geheel met het gebied tot aan de Lilsedijk in Beerse (zie 
plan) en ligt rondom de Schrieken. Het landbouwgebied hier vormt dan een buffer 
tegen de industriezone Zuid van Beerse die fel wordt uitgebreid. In dit 

Aanpassing. De oostelijke grens wordt gelegd op de grens van het 
gewestelijk RUP. Dat komt in grote lijnen overeen met het akkoord van de 
ruilverkaveling. 
Het gebied ten zuiden en ten westen van de Schrieken wordt niet opgenomen 
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landbouwgebied liggen een 8-tal jonge, dynamische bedrijven. Herbevestiging zou 
hier de nodige garanties voor de toekomst geven. 

47.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Vlimmeren en Wetschot 
48.  Bi- en multilateraal 

overleg 
In het oosten ter hoogte van Wetschot wijkt de afbakening af van het akkoord van 
de ruilverkaveling. Er zijn verschillende huiskavels in dit gebied gelegen. 

omdat er ruimtelijke uitvoeringsplannen noodzakelijk zijn om de visie te 
realiseren.  

49.  Gemeente Lille, 
Boerenbond  - 
Bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille 

Grenscorrectie langs de Vlimmersebaan voor een pluimveebedrijf en een 
vleeskalverenbedrijf om hun bedrijfszetels te vrijwaren (deelgemeente 
Wechelderzande). 

Geen aanpassing. Het gebied is gedeeltelijk bebost en kan aansluiten bij het 
grotere natuurcomplex Breevennen. Detailonderzoek naar aanleiding van de 
opmaak van een RUP is noodzakelijk. Het behoud van de bedrijfszetels in het 
agrarisch gebied zal mee onderzocht worden. 

KN04 Omgeving Grote Heide 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

50.  Provincie Antwerpen Het plangebied van het PRUP kleinhandelsconcentratie Rodendijk overlapt 
gedeeltelijk. Dit wordt best uit de herbevestiging gehaald. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

51.  Provincie Antwerpen Natuurverbinging 38 uit het RSPA (verbinding tussen samenvooeiing beide Netes 
en anti-tankkanaal via Kleine Heide naar Bruulbergen op basis van Molenbeek en 
Kindernouwbeek niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

52.  Provincie Antwerpen Natuurverbinging 2 uit PNOP (tussen Zoerselbos en waardevolle bos- en 
natuurcomplexen rond Lille-Beerse en Malle) niet hypothekeren. 

53.  Provincie Antwerpen Bos in zuidoosten van het gebied 
Ten noorden en ten zuiden van de E34 wordt volgens GNBS natuurverweving 
aangeduid. Het gebied is opgenomen binnen de aankoopperimeter van afdeling 
Natuur. 
Herbevestiging wordt hier best heroverwogen. 

54.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: 
� de natuurverbinding tussen Zoerselbos en het boscomplex van Malle loopt 

door dit gebied. Door de recente ontwikkeling van een nieuwe KMO-zone 
langs de Rodendijk is de voorgestelde verbinding via de bossen langs Uitweg 
en Boskapel niet efficiënt daar deze bossen teveel ingesloten liggen door 
bebouwing. Er is dus nood aan een bijkomende stapsteen ten noorden van het 
bestaande N-gebied. 

� In dit geval wordt de aanduiding van natuurverwevingsgebied geadviseerd. Het 
concept moet uitgebreid worden met een mogelijkheid om bijkomende bos- en 
natuurelementen te voorzien. 

� Ook ten zuiden van de E34 is er nood aan een natuurverbinding tussen het 
complex Konijnenbos-Krabbels-Lovenhoek en Zoerselbos. Om deze optimaal 
te laten functioneren is ook de aanleg van een ecoduct over of onder de E34 
ter hoogte van het Zoerselbos nodig. 

55.  Natuurpunt Er moet een verbindingsgebied komen tussen het Zoerselbos en het Blommerschot 
/ het reservaat de kluis. Ter hoogte van de snelweg liggen daar trouwens vooral 
groengebieden, die de zone KN04 van oost naar west doorsnijden (ter hoogte van 
Zevenbunder). Die corridor moet versterkt worden. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. Het 
projectteam volgt op deze plaats de GNBS niet. 
De gewenste natuurverbinding nr. 2 (Zoerselbos - boscomplex Malle) uit het 
Provinciaal Natuurontwikkelingsplan Antwerpen is gesitueerd in dit 
deelgebied. De provincie kan deze natuurverbinding verder uitwerken. 
Uitgangspunt is dat dit samen met de bestaande groengebieden op het 
gewestplan binnen deze zone volstaat als verbinding tussen Zoerselbos en 
Blommerschot 
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56.  Provincie Antwerpen De Molenbeek/Bollaak en kleine beek zijn ecologsich kwetsbaar. Gelieve hiermee 
rekening te houden bij de herbevestiging. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

57.  Gemeente Zandhoven Akkoord voor het concensusgebied voor KN04 
De gronden aan Boskant, deel uitmakende van KN07, bijvoegen als KN04. 

Bijkomende te herbevestigen gebieden na verruiming/verfijning grenslijn: 
- gronden aan Boskant 

58.  Boerenbond Aansluitend noordoostelijk landbouwgebied langsheen concensusgebied KN04 Geen aanpassing. In dit gebied is er ruimte voorzien voor bosuitbreiding en 
natuurverweving. 

KN05 Landbouwgebied Vispluk 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

59.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 39 uit het RSPA (tussen Oorlandse Heide en vallei van de Kleine 
Nete en gebied rondom Lilse bergen obv Kindernouwbeek en Visbeek) mag niet 
gehypothekeerd worden. Een deel ervan is op GNBS aangeduid als 
verwevingsgebied. 
Herbevestiging wordt hier best heroverwogen/genuanceerd 

60.  Natuurpunt Het RSPAntwerpen vermeldt een natuurverbindingsgebied tussen de Oirlandsche 
Heide (Herentals)-de vallei van de Kleine Nete-Kindernouwbeek-Molenbeek en 
Lilse Bergen (Lille/Vorselaar). 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. Het 
projectteam volgt op deze plaats de GNBS niet. De provinciale 
natuurverbinding volstaat. 

61.  Provincie Antwerpen De Visbeek/Kindernauwbeek zijn ecologsich kwetsbaar. Gelieve hiermee rekening 
te houden bij de herbevestiging. 

62.  Gemeente Lille Waterbuffering voor Turnhout: zeker overleg voorzien, niet alleen voor nieuwe 
ontwikkeling, maar ook voor bestaande. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

63.  Gemeente Lille Binnen deze zone valt de eventuele zuidelijke uitbreiding van Achterstenhoek waar 
een herbestemming van landbouw naar lokaal bedrijventerrein nodig zal zijn (grs). 
Gemeente werkt momenteel aan een RUP voor de afschaffing van de 
omleidingsweg. Dit RUP houdt een aantal herbestemmingen in tov het gewestplan.  
Ter hoogte van Balsakker wordt een uitbreiding van de bestemming recreatie 
gepland. 

Er wordt ruimte voorzien voor de uitbreiding van lokaal bedrijventerrein 
Achterstenhoek. Geen aanpassing voor mogelijke planning van recreatie. 
Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke planningsinitiatieven is 
vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

64.  Gemeente Lille Door kleine grensverleggingen kunnen diverse landbouwbedrijfszetels opgenomen 
worden in het gebied voor uitvoering. 

Gedifferentieerd. Er worden op grondgebied Lille gebieden toegevoegd langs 
de Wamp en ten noorden van de Hoge Rielen. 

65.  Gemeente Vorselaar 2 in het GRS afgebakende natuureilanden werden opgenomen in de zone KN05: Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

66.  Boerenbond – 
Bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

KN05 uitbreiden met: 
Landbouwgebieden ten noorden van Vierselheidecomplex en Molenbos (plan 
toegevoegd) 

67.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Pulderbos, Pulle en Vierseldijk 
Landbouwgebied Vroegeinde 

68.  Zandhoven Vroegeinde Pulle – Cauwenberghlei en Fatimalaan opnemen als coherent 
landbouwgebied  
(plan toegevoegd) 

uitbreiding van KN05  
Deel 1: (ten oosten van Pulle) Het agrarisch gebied Vroegeinde wordt 
toegevoegd met uitzondering van het door natuurgebied op het gewestplan 
ingesloten agrarisch gebied met ecologisch belang en het gebied ten noorden 
van Pulle.  
Deel 2: (ten westen van Pulle). Het agrarisch gebied in het noorden begrensd 
door de Cauwenberglei wordt toegevoegd. Het gebied in zuid-westelijke 
richting wordt uitgebreid tot op de grens van het habitatrichtlijngebied. 
Herbevestiging wordt voorzien met de opmaak van een gewestelijk RUP voor 
verweving. 

69.  Gemeente Lille, Grenscorrectie ter hoogte van het Moereind (deelgemeente Wechelderzande) Geen aanpassing.  Landbouw en natuur komen in dit gebied ruimtelijk 
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Boerenbond  - 
Bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille, 
Bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

wenselijke voor enkele rundveebedrijven (ten noorden van E34 ten westen van 
N135, plan toegevoegd). 
Noordoost parking snelweg (Vorselaar) (plan toegevoegd) 

70.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen en zuidwesten van Wechelderzande 

verweven voor en detailonderzoek nav een RUP is noodzakelijk.  

71.  Gemeente Lille, 
Boerenbond  - 
Bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille, 
Bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

Grenscorrectie ter hoogte van Zittaart door de aanwezigheid van jonge, 
grondgebonden bedrijfszetels (deelgemeente Poederlee). (plan toegevoegd) 
Noord Sassenhout Akkerloop Zittaart (Vorselaar) (plan toegevoegd)  
Kasteel en rondom Proosthoevebaan (Vorselaar) (plan toegevoegd) 

Kleine grenscorrectie voor het landbouwgebied aansluitend bij het reeds 
voorgestelde gebied. Ter hoogte van Zittaart, tussen ’t Zand en Molenberg en 
ten noorden van Sassenhout is verder detailonderzoek in het kader van een 
RUP noodzakelijk. 

72.  VBV Geeft voor dit gebied positief advies mits: 
� opname natuurverbinding tussen Krabbels en Kindernouw via Niemandshoek 

en kasteel Vorselaar 
73.  Natuurpunt Voorstel om het natuurgebied Krabbels via de bossen aan de Niemandshoek 

Vorselaar te verbinden tot Kasteel Vorselaar. Verbinding bos Prosenhoeve naar 
Kindernauw Lille. 

Het selecteren van natuurverbindingen is een provinciale taak. Maar omwille 
van de bosverbinding is het gebied ter hoogte van Niemandshoek aangeduid 
als verwevingsgebied.  
 

74.  VBV Geeft voor dit gebied positief advies mits: 
� Domein Krabbelshof, Lovenhoek en Krabbels Broek liggen volgens ons niet in 

dit gebied. 

De aangegeven delen liggen niet in het gebied. 

75.  Gemeente Vorselaar Het in het GRS voorgestelde gebied voor verweving natuur en landbouw, nl ter 
hoogte van de Bosbeek werd zoals gewenst niet opgenomen in de zone KN05. 

76.  VBV Geeft voor dit gebied positief advies mits: 
� uitsluiten omgeving van Kindernouw (habitatrichtlijngebied) uit HAG 

77.  Boerenbond – 
Bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

KN05 uitbreiden met: 
Habitatrichtlijngebied Berkelheide en richting Broekzijdestraat Lille (plan 
toegevoegd) 

78.  Gemeente Lille, 
Boerenbond  - 
Bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille 

Grenscorrectie ter hoogte van de Rooverstraat (deelgemeente Lille) voor de 
aanwezigheid van een grondgebonden melkveebedrijf waarvan het huiskavel net op 
de grens van KN05 ligt (plan toegevoegd). 

79.  Natuurpunt De omgeving van het habitatrichtlijngebied Kindernouw zou minstens 
verwevingsgebied moeten zijn. Dit waardevolle gebied volledig insluiten door 
(potentieel) zeer intensieve landbouw is waanzin. Vooral voor het gebied van de 
Breugelheide moeten temperende maatregelen genomen worden.  

80.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van Lille 
 

Herbevestiging is niet in overeenstemming met de visie voor dit gebied. 
Detailonderzoek nav een RUP is noodzakelijk. 
Er is geen overlapping met het habitatrichtlijngebied, zoals voorzien in de 
opdracht van het projectteam. 
Kleine grenscorrectie (100m parallel aan de grens kleiner). In het 
noordoosten werd het habitatrichtlijngebied te klein voorzien. Daar is geen 
landbouwfunctie aanwezig.  

81.  Gemeente Vorselaar Het in het GRS voorgestelde gebied voor verweving natuur en landbouw, nl ter 
hoogte van de Pulderbeek, werd zoals gewenst niet opgenomen in de zone KN05. 

82.  Boerenbond – KN05 uitbreiden met: 

Geen aanpassing. 
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Bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

Landbouwgebied aan de Pulderbeek (plan toegevoegd) 
Noord Heirbaan-west Pallaraard (plan toegevoegd) 

83.  VBV Geeft voor dit gebied positief advies mits: 
� inkrimping in het westen om verbinding tussen Blommerschot en Konijnenbos-

Krabbels te realiseren. 

KN06 Valleien van de Aa en Grote Kaliebeek 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

84.  Provincie Antwerpen Natuurverbindingen 41 (tussen Bosbergen-Springbergen en de bossen ten noorden 
van Tielen obv de Aa) en 40 uit het RSPA en natuurverbinding 13 uit het PNOP 
(tussen Grotenhoutbos en Tielenkamp-Tielenheid, dwars op vallei Aa) mogen niet 
gehypothekeerd worden. 

85.  Natuurpunt Het RSP Antwerpen vermeldt een verbindingsgebied van de Bosbergen-
Springbergen (Herentals) naar de bossen ten noorden van Tielen, en van de vallei 
van de Aa naar de vallei van de Laarbeek en de Hollebeemdenbeek (Lille/Gierle). In 
de vallei zijn er trouwens nog plannen om de huidige waterbergingsproblemen op te 
lossen. Die plannen worden doorkruist door de vastlegging als landbouwgebied. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven en voor initiatiatieven in het kader van het decreet 
integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

86.  Provincie Antwerpen Ten zuiden van Gierle staat op de GAS een groot natuurgebied. Dit is niet in 
overeenstemming met de inventarisatie van boerenbond. Herbevestiging wordt best 
herbekeken. 

Herbevestiging geldt conform de omzendbrief ook voor natuurgebieden. 

87.  Gemeente Lille Niet herbevestigen: Poeyelheide, Lammerheide, Zandhoeveheide  
Ter hoogte van de Poeyelheide zijn momenteel reeds een heel deel recreatieve 
functies aanwezig. In het grs wordt voorzien deze recreatieve functies nog uit te 
breiden. De bestemming landbouw mag niet herbevestigd worden. Een deel 
bosgebied zou herbestemd worden naar recreatie. 

88.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: 
� Om het concept behoud en versterking van aaneengesloten park- en 

bosstructuren te realiseren op de Zandhoevenheide, is het van belang dat dit 
gebied uit de HAG wordt gehaald. 

Geen aanpassing.  
Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke planningsinitiatieven is 
vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
Ook de groene gewestplanbestemmingen worden mee herbevestigd. Voor dit 
gebied is in het programma voor uitvoering de mogelijkheid voor de opmaak 
van een gewestelijk RUP voor differentatie naar verweving opgenomen. 

89.  Gemeente Lille Door kleine grensverleggingen kunnen diverse landbouwbedrijfszetels opgenomen 
worden in het gebied voor uitvoering. 

Op grondgebied Lille is een belangrijk gebied ten westen van de 
Lichtaartseweg mee opgenomen in het voorstel voor herbevestiging, deels 
met de actie om een RUP op te maken voor verweving. 

90.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

KN06 uitbreiden met: 
Ruilverkavelingsgebied Sassenhout – Poederlee tot Heerle (plan toegevoegd) 
 

91.  Gemeente Lille Herentals vraagt ter hoogte van Heerle het versterken van agrarische gebieden. 
92.  Boerenbond  - 

Bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille 

Grenscorrectie ter hoogte van Heerle (plan toegevoegd) voor de grondgebonden 
bedrijven. Dit gebied sluit aan bij het landbouwgebied Watervoort van Herentals, dat 
als uitgesproken landbouwgebied is aangeduid op het goedgekeurd GRS van 
Herentals. 

93.  Stad Herentals De Aa-vallei werd niet opgenomen. Er is echter een grote oppervlakte open ruimte 
waar landbouw duidelijk aanwezig is. 

Aanpassing: het gebied met de concentraties van landbouwzetels Heerle en 
Hulzen wordt voorgesteld als herbevestigd agrarisch gebied, met een 
uitbreiding tot Sassenhout als verwevingsgebied, exclusief het gebied voor 
ruimtelijke verweving met bosuitbreiding Sassenhout- Heerle.  In het gebied 
situeert zich een gekende waterproblematiek die een oplossing kan vinden 
via het bekkenbeheerplan van de Nete.  



VERWERKING ADVIEZEN VOORSTEL HERBEVESTING AGRARISCHE GEBIEDEN (DECEMBER 2005) 21 december 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Neteland  11/31 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

94.  Gemeente Lille, 
Boerenbond  - 
Bedrijfsgilde 
rundveehouders 
Beerse/Gierle/Lille 

In het noorden ter hoogte van Beemdenstraat in Gierle ligt een huiskavel van het 
bedrijf net buiten de grens. Uitbreiding naar het noorden. (plan toegevoegd) 

95.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: 
� De natuurverbinding ten noordoosten van dit HAG naar het militair domein en 

het natuurreservaat ‘Vallei van de Kaliebeek’ of ‘Winkelsbroek’ moet mogelijk 
blijven. 

96.  Natuurpunt In het noorden van het gebied moet een ruimer verbindingsgebied voorzien worden 
tussen Tielen-Kamp en het domeinbos ‘Groten hout’. De nu voorziene strook is wel 
zeer smal. 

In dit gebied wordt een bosverbinding voorzien. Detailonderzoek naar 
aanleiding van de opmaak van een RUP is noodzakelijk.  
Het gedeelte buiten de herbevestiging is hiervoor ruim genoeg. 

97.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: 
� de aanduiding van dit HAG mag de uitbreiding van het Grotenhoutbos-

Gierlsbos niet hypothekeren. Daarom de de HAG in het noorden beperkt 
worden tot de omgeving Witte Beemden en ten zuiden van het Grotenhout 
dient bosuitbreiding te worden voorzien. 

Geen aanpassing, wel een grenscorrectie ter hoogte van het 
habitatrichtlijngebied. In het gebied zijn verschillende bedrijfszetels en 
huiskavels gelegen.  
 

 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

98.  Gemeente Zandhoven Gebied in Zandhoven tussen Binnenbos en Driehoekstraat – Donk – Willaar – 
Schouvorst en achter Goormansstraat – Draaiboom en Blauwhoeve opnemen als 
agrarisch concensusgebied (plan toegevoegd). 

Geen aanpassing. Deze gebieden worden niet opgenomen omdat landbouw 
en natuur in dit gebied ruimtelijk verweven voorkomen en detailonderzoek nav 
een RUP noodzakelijk is. 

99.  Gemeente Zoersel De gemeente dringt aan op een herbevestiging van de bestaande agrarische 
gebieden tussen Zoersel en Malle. Het behoud van bestaande landbouwbedrijven 
en het bestaande landbouwgebruik moeten hier het uitgangspunt zijn. 

Geen aanpassing. Deze gebieden zijn te sterk versnipperd om in aanmerking 
te komen voor herbevestiging. 

100.  Boerenbond Landbouwgebied Salphen 
101.  Boerenbond – 

Bedrijfsgilde Malle 
Vraag om het landbouwgebied Salphen tot aan het vliegveld Oostmalle mee op te 
nemen als HAG 

Nieuw gebied. Het landbouwgebied Salphen (ten noorden van straat Salphen 
met uitsluiting van de delen in habitatrichtlijngebied). 

102.  Boerenbond Landbouwgebied Zeverdonk – Leiseinde (plan toegevoegd) Nieuw gebied. Het landbouwgebied tussen de het militair domein, het 
regionaalstedelijk gebied Turnhout en de vallei van de Grote Kaliebeek. In de 
vallei van de Grote Kaliebeek is verder detailonderzoek in functie van 
verweving noodzakelijk. 

103.  Boerenbond Landbouwgebied Hoge Rielen – Lage Rielen (plan toegevoegd) Nieuw gebied. Het landbouwgebied Hoge Rielen – Lage Rielen. Dit gebied 
sluit aan bij de landbouwgebieden ten zuiden van Oud-Turnhout en 
Arendonk. Doorheen dit gebied wordt wel gezocht naar een bosverbinding. 

104.  Boerenbond Landbouwgebied De Zegge (plan toegevoegd (ook gelegen in deelruimte 4)) 
105.  Boerenbond – 

bedrijfsgilde Geel 
Landbouwgebied van De Zegge als HAG opnemen 

Nieuw gebied. Aaneensluitend landbouwgebied tussen Langenberg-
Hukkelberg-Goor tot aan het Kempisch Kanaal: 
Gebied tot aan het kanaal met uitsluiting van:  
• SBZ-H en beboste percelen ten zuiden ervan 
• Groengebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied  
Niet het volledige agrarische gebied wordt meegenomen. In het noordoosten 
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wordt een stuk uitgesloten om te kunnen voorzien in een verplaatsing van het 
tracé voor de noord-zuidverbinding (N19) conform het RSV. Een eventuele 
uitbreiding van Bobbejaanland en een aansluiting van Bobbejaanland op de 
noord-zuidverbinding bevinden zich binnen dit gebied. 
Een stuk ecologisch waardevol agrarisch gebied aan de rand wordt niet mee 
herbevestigd omdat dit gebied kan omgezet worden in agrarisch gebied. 

106.  Gemeente Lille, 
Boerenbond – 
bedrijfsgilde 
Beerse/Gierle/Lille 

KN03 
Mee opnemen van de bedrijven ter hoogte van Laar/Hemeldonk en Brulens (plan 
toegevoegd)  
Grenscorrectie aan de Schoorstraat tot de Goren (N-W) 

107.  Boerenbond Landbouwgebied gaande van ten noorden van Gierle tot ten noorden van Lille (Het 
Laar – Hemeldonk – Rastaartven – Kouwenberg) 

Nieuw gebied Hemeldonk. Er wordt getracht zo veel mogelijk van de 
bedrijfszetels in het gebied mee op te nemen. 
Het gebied rond Hemeldonk wordt, inclusief bedrijfszetels langs de straatzijde 
opgenomen in herbevestiging.  
Het gebied rond het Laar wordt niet opgenomen omwille van de zoektocht 
naar een bosverbinding en de overlapping met het habitatrichtlijngebied 
Het gebied Rastaartven - Brulens – de Goren en het gebied Kouwenberg 
worden niet opgenomen omdat landbouw en natuur in dit gebied ruimtelijk 
verweven voorkomen en detailonderzoek nav een RUP noodzakelijk is. 

108.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde 
Beerse/Gierle/Lille 

KN03 
Landbouwgebied De Breem opnemen (plan toegevoegd, tussen E34 en 
Grotenhout) (Vosselaar). 

Het gebied is te klein voor herbevestiging en overlapt gedeeltelijk met 
habitatrichtlijngebied. 

109.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde 
Vorselaar/Grobbendonk 

West Poederleeseweg richting Grobbendonk en gedeelte Herentals, 
landbouwgebied van de Aa (ten westen van Sassenhout) 

110.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Grobbendonk en Poederlee ten noorden van de 
Kempense Heuvelrug 

Gebied bijkomend herbevestigen met optie om een RUP op te maken om het 
gebied te differentiëren als natuurverwevingsgebied. 

111.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Pulderbos en Albertkanaal ten oosten van N14 Het gebied wordt niet opgenomen omdat landbouw en natuur in dit gebied 
ruimtelijk verweven voorkomen en detailonderzoek nav een RUP noodzakelijk 
is. 

112.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Eikenlei en Albertkanaal Gebied bijkomend herbevestigen met optie om een RUP op te maken om het 
gebied te differentiëren als natuurverwevingsgebied. 

 

Deelruimte Bovenlopen Kleine Nete 

Voorstel herbevestiging december 2005 

BKN02 Landbouwgebieden ten zuiden van Oud – Turnhout en Arendonk 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

113.  Provincie Antwerpen Gedeeltelijke overlap met habitatrichtlijngebied. Overlappingen met habitatrichtlijngebied worden overal weggewerkt. 
114.  Provincie Antwerpen In het zuidwesten gedeeltelijke overlap met de aankoopperimeter van afdeling 

Natuur en in noorden en het noorden van de westelijke uitloper gedeeltelijke 
overlap met de aankoopperimeter van afdeling natuur. 
Volgens GAS en boerenbondinventaris verschillende gebieden in gebruik als bos of 

Geen aanpassing. De GNBS wordt hier niet gevolgd. 
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natuurgebied, niet in agrarisch gebruik. 
Verschillende delen zijn in de GNBS aangeduid als natuurverwevingsgebied. 
Herbevestiging wordt hier best heroverwogen. 

115.  Natuurpunt In het uiterste westen van het gebied liggen de plasbeemden. Het gebied tot aan de 
Kleine Kaliebeek ligt binnen het visiegebied van het natuurgebied ‘Winkelsbroek’. 
Deze zone is het deelgebied Drintjen Queten van het erkende natuurreservaat 
‘Winkelsbroek-De Dongen’. In dit deelgebied beheren we momenteel twee 
percelen, waarvan één erkend is. Het deelgebied maakt deel uit van de vallei van 
de Kleine Kaliebeek, een zijriviertje van de Aa (bekken van de Kleine Nete). Dit 
gebied is het voorwerp geweest van een ruil van visiegebied met de afdeling natuur. 

116.  VBV De westelijke perimeter ter hoogte van de Vallei van de Kaliebeek (het 
natuurreservaat Winkelsbroek) moet naar het oosten opgeschoven worden om het 
reservaat ontwikkelingskansen te geven. 

Geen aanpassing. De natuurwaarden langs de Kleine Kaliebeek situeren zich 
niet op Vlaams niveau. 

117.  Provincie Antwerpen De Looiendse Nete en het Klein Neetje zijn ecologsich kwetsbaar. Gelieve hiermee 
rekening te houden bij de herbevestiging. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven en voor initiatiatieven in het kader van het decreet 
integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

118.  Gemeente Arendonk Gunstig / 
119.  Gemeente Oud-

Turnhout 
Gunstig / 

120.  Provincie Antwerpen Natuurverbindingen 35 uit het RSPA (de Wamp als verbinding tussen de bossen 
ten oosten van Arendonk en de vallei van de Kleine Nete (Oude Korsendonkvijver)) 
mag niet gehypothekeerd worden. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

121.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van Schoonbroek Uitbreiding van de herbevestiging met:  
• Gebied tussen Rode Loop en vallei van de Wamp en ’s Hazengerheide 

op grondgebied Kasterlee (exclusief oostelijke uitbreiding Rode Loop).  
• Gebied ten oosten van de Wamp 
Diverse landbouwbedrijfszetels worden op deze manier opgenomen.  

122.  Natuurpunt Het gebied is te langerekt. Ter hoogte van de smalste plaats is een doorsteek 
nodig. In dat gebied moet minstens verweving worden voorzien. (Op kaart wordt 
een verbindingszone Tikkebroeken – Breeven gesitueerd: langs Rodeloop / 
graslanden, vaak historisch / relicten van houtkanten). 

Het projectteam is van mening dat de selectie van Rode Loop en Wamp als 
natuurverbinding door de provincie volstaat voor het meest zuidelijk gedeelte.. 
In het gebied tussen Rode Loop en Wamp ten noorden van Vorsel wordt 
voorzien in natuurverweving. 

123.  VBV Aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van de bosverbinding tussen het 
Westreties Heike en Straaleinde. (HAG in 2 delen splitsen) 

Westreties Heiken en Straaleinde zijn beide gebieden met een niet-agrarische 
bestemming (groene gebieden en recreatiegebieden) die aan elkaar sluiten. 
Voor deze gebieden wordt voorzien dat ze als natuurverwevingsgebied 
worden gedifferentieerd. De bosverbinding kan in dat gebied gevonden 
worden.  

124.  Boerenbond Landbouwgebied rond Arendonk (plan toegevoegd) Uitbreiding van de herbevestiging met het landbouwgebied ten noorden en 
ten oosten van Arendonk. In het uiterste oosten wordt het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied niet meegenomen in de herbevestiging. 

125.  Provincie Antwerpen Bedrijventerrein De Hoge Mauw (en uitbreiding ten gevolge van selectie Arendonk 
als economisch knooppunt) en het bosgebied ten zuiden van het bedrijventerrein 
(waaronder GEN) worden best uit de herbevestiging gehaald. 

126.  Natuurpunt De goorbossen het het plasneetje zijn groen op het gewestplan en liggen binnen de 
uitbreidingsperimeter van het erkend reservaat Graaf. (op kaart wordt ook een 

Het projectteam volgt de suggestie van de provincie. Het bestaande 
bedrijventerrein en het versnipperd gebied rond de Hoge Mouw, nauwelijks in 
agrarisch gebruik en het bosgebied ten zuiden van het bedrijventerrein 
worden uit de herbevestiging gehaald.  
De grens wordt gelegd op de grens tussen het groengebied en het 
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landbouwgebied met natuurpotentie aangeduid). 
127.  VBV Om versterking van de Goorbossen mogelijk te maken moeten deze uit de HAG 

geschrapt worden. 
128.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van De Brand (plan toegevoegd) 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

BKN05 Ruilverkaveling Geel – Rundsvoort 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

129.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 26 (kanaal Herentals-Bocholt) en 18 (kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten ten oosten van Turnhout) uit het PNOP en natuurverbinding 42 (Collateur 
ten westen van kanaal Dessel-Turnhout-Schoten) niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

130.  Provincie Antwerpen De Daelemansloop en Breiloop zijn ecologsich kwetsbaar. Gelieve hiermee 
rekening te houden bij de herbevestiging. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

131.  VBV Ten zuiden van Prinsenpark wil de bossector een inkrimping van het HAG, voorstel 
is om de grens op de Blokstraat te leggen. 

Geen aanpassing. Het voorgestelde gebied voor uitsluiting is ruim de helft 
van de totaliteit. De eensgezindheid voor behoud als landbouwgebied is 
groot. 

132.  Natuurpunt In het noorden van het gebied is er een gedeeltelijke overlap met het visiegebied 
van het natuurgebied ‘Breeven’. Dat komt omdat de voorgestelde afbakening de 
weg volgt, terwijl wij de grens een 400-tal meter zuidelijker zien.  

Het projectteam heeft besloten om ten zuiden van Breeven een gebied te 
voorzien voor bloksgewijze verweving en het gebied uit de herbevestiging te 
verwijderen. 

133.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Breeven en Kievit Geen wijziging. Uit het overleg is gebleken dat landbouw in dit gebied niet 
meer structurerend is. 

BKN06 Landbouwgebied rondom Dessel 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

134.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 26 uit het PNOP (kanaal Herentals-Bocholt) niet hypothekeren. Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

135.  Provincie Antwerpen Overlap met GEN Ronde Put – Goorken. Het lijkt logisch de grens van de 
herbevestiging te leggen op de grens van het agrarisch gebied en de kern van 
Witgoor enerzijds en natuurgebied (gewestplan) langs het kanaal anderzijds. 
Bijkomende argumenten zijn de aanduiding als natuurverwevingsgegbied in GNBS 
en het voorkomen van 2 natuurgebieden volgens GAS. 

De suggestie wordt gevolgd. 

136.  Provincie Antwerpen Voorste en Achterste Neet en de Witte Neet zijn ecologsich kwetsbaar. Gelieve 
hiermee rekening te houden bij de herbevestiging. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

137.  Provincie Antwerpen Een groot deel bestaat uit ontginningsgebied. Een herbevestiging lijkt alleen zinvol 
indien er een redelijke kans bestaat dat het gebied na de ontginning een agrarische 
functie krijgt. 

138.  Gemeente Dessel Er dient rekening gehouden te worden met de oppervlakte agrarisch gebied die 
binnen de ontginningszone van Sibelco valt omdat de gemeente voorstelt deze als 
nabestemming een verweving van zachte recreatie en natuur te geven. 

139.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Dessel 

Deel hiervan wordt momenteel ontgonnen als zandwinning en komt dus niet in 
aanmerking als HAG 

Aanpassing. Het ontginningsgebied wordt uitgesloten uit de herbevestiging. 

140.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Brasel Aanpassing. Het landbouwgebied exclusief het ontginningsgebied wordt 
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toegevoegd. 
141.  Gemeente Dessel Er dient rekening gehouden te worden met het BPA toeristentoren gelegen aan de 

kruising van kanalen waardoor een stuk natuurgebied wordt omgevormd tot 
recreatiegebied. 

142.  Gemeente Dessel Er dient rekening gehouden te worden met een eventuele uitbreiding van de KMO-
zone Goormansdijk binnen het agrarisch gebied in het kader van het BPA 
zonevreemde bedrijven of eventuele op te stellen RUP’s. 

Geen aanpassing ifv BPA toeristentoren. Beleidsmarge voor provinciale en 
gemeentelijke planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief 
RO/2005/01. 
Een gewestelijk initiatief voor Goormansdijk wordt ingeschreven als 
beleidsmarge op gewestelijk niveau. 

143.  Gemeente Dessel Er dient rekening gehouden te worden met de omlegging van de Witte Nete die 
momenteel door Sibelco wordt uitgevoerd ter hoogte van Boeretang-Broekstraat, 
waarbij een deel van het agrarisch gebied wordt ingenomen door de waterloop zelf. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatieven in het kader van het 
oppervlaktedelfstoffendecreet is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

144.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Turnhout Nieuw gebied. Landbouwgebied tussen Turnhout en Oud-Turnhout. Het 
gebied wordt in het westen begrensd door het stedelijk gebied en het 
natuurgebied Lage Darisdonk (waarvoor een RUP kan opgemaakt worden ten 
voordele van landbouw). Een deel ten zuiden van de autosnelweg wordt 
meergenomen in functie van landbouwzetels ter hoogte van Hoge Darisdonk.  

145.  Boerenbond Landbouwgebied van Kasterlee tot Dessel Geen aanpassing. Het gebied wordt niet opgenomen omdat landbouw en 
natuur in dit gebied ruimtelijk verweven voorkomen en detailonderzoek nav 
een RUP noodzakelijk is. Langs de Kleine Nete is er nood aan ruimte voor 
natuur. 

146.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Dessel 

BKN03 geen vraag naar HAG 
Alle grond in landbouwgebruik op grondgebied Dessel is industriegrond of 
ontginningsgebied zandwinning 

Waarvan acte. 

147.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuidwesten van Dessel Wordt toegevoegd.  
148.  Boerenbond, 

boerenbond 
bedrijfsgilde Dessel  

Landbouwgebied tussen Retie en Dessel in te brengen in HAG inclusief een deel 
van habitatrichtlijngebied 

Conform de richtlijnen kunnen habitatrichtlijngebieden niet in herbevesting 
worden meegenomen. Bovendien wordt versterking van de natuurwaarden 
langs de Desselse en Zwarte Nete nagestreefd. Er bestaat wel een vrij grote 
eensgezindheid dat natuuruitbreiding niet buiten het habitatrichtlijngebied 
moet gezocht worden. 
Hoewel het gaat om kleine gebieden worden n de landbouwgebieden rond en 
tussen de habitatrichtlijngebieden voorgesteld voor herbevestiging.  

 

Deelruimte Grensgebied Postel 

Voorstel herbevestiging december 2005 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 
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149.  Boerenbond Landbouwgebied Bergeikse Heide (plan toegevoegd) Het landbouwgebied Bergeikse Heide is een deel van het landbouwgebied 
dat niet overlapt met SBZ-V. Het is op zich nogal klein voor herbevestiging. 
Binnen het projectteam is een akkoord gesloten over de omvang van het te 
behouden landbouwgebied ten zuiden van de Kraaibossen. De Vlaamse 
regering heeft het gebied overlappend met SBZ-V herbevestigd. Er wordt een 
actieplan inzake instandhouding uitgewerkt.  
Daarnaast is in het gebied marge voorzien voor opmaak van een RUP voor 
ontginningen in het gebied.  

150.  Boerenbond P02 omgeving Riebosserheide 
Landbouwgebied Riebosserheide (plan toegevoegd) 

De op kaart aangeduide delen zijn deels opgenomen in het VEN, deels in 
SBZ-H en deels in natuurgebied. De optie voor dit gebied in de gewenste 
ruimtelijke structuur is natuurontwikkeling. 

151.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Dessel 

P01 het landbouwgebruik situeert zich voornamelijk in VEN Waarvan acte. 

 

Deelruimte Ruit tussen Lier – Herentals – Geel – Heist-op-den-Berg 

Voorstel herbevestiging december 2005 

HG01 Landbouwgebied Kasseman 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

152.  Provincie Antwerpen Natuurverbinging 26 uit het PNOP (kanaal Herentals-Bocholt), afbakening 
kleinstedelijk gebied Geel niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01.  
Er is specifiek in de beslissing opgenomen dat de provincie een taak heeft 
voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden.. 

153.  Provincie Antwerpen De ecologische kwetsbaarheid van de Daelemansloop is zeer hoog. Gelieve 
hiermee rekening te houden bij de herbevestiging.  

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

154.  Stad Geel Afstemming met afbakening kleinstedelijk gebied wat betreft de noordelijke grens 
met het stedelijk gebied. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01.  
Een vergelijking met de laatst gekende versie van de visie op het stedelijk 
gebied levert geen conflicten op. Er is specifiek in de beslissing opgenomen 
dat de provincie hierin een taak heeft. 

155.  Stad Geel Noodzaak van verbinding N118 naar N19, gekoppeld aan de begrenzing van het 
stedelijk gebied. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
Er is beleidsmarge voorzien voor een initiatief op gewestelijk of provinciaal 
niveau. 

156.  VBV Geeft voor dit gebied positief advies mits een stadsbos voor Geel mogelijk blijft Geen aanpassing. Het stadsbos kan niet in dit gebied gepland worden. 
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HG02 Landbouwgebied Doffen 
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157.  Provincie Antwerpen Natuurverbinging 26 uit het PNOP (kanaal Herentals-Bocholt), afbakening 
kleinstedelijk gebied Herentals niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
Er is specifiek in de beslissing opgenomen dat de provincie een taak heeft 
voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden. 

158.  Provincie Antwerpen In het zuiden en zuidoosten zijn bossen niet in landbouwgebruik. Eventueel te 
herbekijken.  

159.  Gemeente Olen Herbevestiging van dit gebied wordt ongunstig geadviseerd. Rekening houdend met 
de heterogeniteit van het gebied en de grote natuurwaarden van bepaalde delen, 
dient geopteerd te worden voor een gebiedsgerichte benadering. Intensiveren van 
de landbouw is niet in het ganse gebied gewenst. (gesloten landschap ten westen 
van de straat Doffen, uitgestrekte groengebieden nabij Olense sluizen en boskant, 
noordelijk deel landbouw met naaldhoutaanplantingen en natuurwaarden in 
houtkanten, tussen spoorweg en tuinwijk kleinschalige landbouw met waardevolle 
landschapselementen) 

160.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: dit is een typisch verwevingsgebied met 
kleine landschapselementen, behoud van kleine bos-, natuur en 
landschapselementen en waardevolle open-ruimteverbindingen moet hier primeren. 

161.  Natuurpunt Dit gebied ‘Doffen’ kan onder geen bedding opgenomen worden als kerngebied 
landbouw. Het is een gebied vol kleine landschapselementen, waar geen plaats in 
voor intensieve, grootschalige landbouw. Dit is een typisch verwevingsgebied (cfr 
GRS Olen).  

162.  Natuurpunt Nete en Aa Het GRS van Olen vemeld voor het gebied Doffen een natuurverbindingsfunctie 
langs de spoorweg naar de kern van O.L.LVr. Olen en de mogelijkheid tot 
natuurverweving ten wensten van Doffen en de zone tussen de N13 en het 
Albertkanaal. Door een herbevestiging van het landbouwgebied komt de visie van 
GRS Olen in het gedrang. 

Aanpassing. Een deel van het gebied wordt uitgesloten uit de herbevestiging.  
In de gewenste ruimtelijke structuur werd de visie op dit gebied aangepast:  
• het gebied rond tussen Olense Sluizen en Neerbuul is voorzien als 

ruimtelijk verweven gebied met mogelijkheid voor bosuitbreiding  
• er wordt gestreefd naar het realiseren van een bosverbinding Grees-

Diependaal 
Alleen het noordoostelijk deel van het landbouwgebied blijft behouden in 
herbevestiging. In dit gebied is een boomkwekerij actief. Er zijn veel minder 
verspreide bossen aanwezig.  

HG03 Landbouwgebied ten zuidwesten van Geel 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

163.  Provincie Antwerpen Afbakening kleinstedelijk gebied Geel niet hypothekeren. Er is een ruimere 
zoekzone voor bedrijventerreinen afgebakend. 

164.  Stad Geel Diverse elementen van afbakening te bekijken in functie van het kleinstedelijk 
gebied. 

Het PT heeft ervoor gekozen om reeds een zekere oppervlakte voorzien voor 
bedrijvigheid niet mee te nemen binnen de herbevestiging. Het gaat over een 
gebied waar er gedurende het afbakeningsproces van Geel vrij veel 
eensgezindheid bestaat. Voor een grotere zone bestaat deze eensgezindheid 
niet. Er is specifiek in de beslissing opgenomen dat de provincie een taak 
heeft voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden. 
Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke planningsinitiatieven is 
vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

165.  Provincie Antwerpen Het meest westelijk deel dat grenst aan het Albertkanaal is sterk versnipperd. Er 
zijn plannen voor een lokaal bedrijventerrein en een retentiezone. Uitsluiting lijkt 
logisch. 

166.  Stad Geel Het landbouwgebied De Heze, gelegen tussen de woonzone van de Puntstraat en 
de industriezone aan het Albertkanaal, wordt in het grs voorzien als zone voor 

Het gebied wordt uitgesloten omwille van het versnipperde karakter. 
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lokale bedrijvigheid voor herlocalisatie van zonevreemde bedrijven, gekoppeld aan 
waterretentie (provincie) en buffergroen. Deze zone kan bijgevolg niet mee 
opgenomen worden binnen de zone voor uitvoering HG03 

167.  Stad Geel Ter hoogte van het voormalige slachthuis in Punt, voorzien het grs de opmaak van 
een rup voor herbestemming van het gewestplan. Deze zone kan bijgevolg niet 
worden opgenomen binnen deze zone. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. Bovendien 
worden conform de omzendbrief alleen de open-ruimte bestemmingen 
herbevestigd. 

168.  Provincie Antwerpen De ecologische kwetsbaarheid van de Larumse loop is hoog. Gelieve hiermee 
rekening te houden bij de herbevestiging. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

169.  Stad Geel De belangrijkste landbouwgebieden ten oosten van de Koning Albertstraat moeten 
mee opgenomen worden in de afbakening. 

170.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Geel (plan toegevoegd) 

Aanpassing. Het gebied ten oosten van de Koning Albertstraat en ten westen 
van Wilders wordt mee opgenomen.  

171.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Geel 

Voorstel voor nieuwe afbakening. Noordelijke grens: Kempisch Kanaal. 
Noordoostlijke grens: Dr. Van de Perrestraat tot waar ze aansluit op de ring. 
Noordwestelijke grens: grensstraat tussen Geel en Olen van het kanaal tot aan de 
spoorweg. 
De suggestie is aldus om het gehele gebied tussen de spoorweg en het kanaal op 
te nemen in de herbevestiging. 

172.  Natuurpunt Ten noorden van deze zone (alles ten noorden van de spoorweg) overlapt met ons 
visiegebied (Neerhelst). Dit is een gebied met kleinschalige landbouw en die zone is 
absoluut nodig als buffer voor de lagergelegen gebieden. Het gebied (dus alles ten 
noorden van de spoorweg) kan dan ook niet herbevestigd worden. 

173.  VBV Geeft voor dit gebied positief advies, mits beperken van de zone tot aan de 
spoorweg, ten noorden van de spoorweg is een visiegebied voor het 
natuurreservaat Neerhelst. 

Aanpassing: Gebied tot aan het kanaal wordt mee opgenomen met uitsluiting 
van:  
• SBZ-H en gedeeltelijk beboste percelen ten zuiden ervan 
• Groengebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ruimte 

voor bosuitbreiding langs de Elzenloop in het noordoosten. 
Het gebied met bestemming landbouw op grondgebied Olen ten westen van 
de grensstraat wordt mee opgenomen in herbevestiging. 
 

174.  Gemeente Olen Gunstig Waarvan acte 

HG04 Gebied tussen Nijlen en Hollands Kamp 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

175.  Provincie Antwerpen Delen van het gebied overlappen met de in het RSPA aangeduide (en in GRS 
Nijlen verfijnde) gebied met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.  
Ten zuidoosten van de kern van Nijlen is een bos. Net ten noorden ervan is een 
natuurgebied in agrarisch gebruik.  
Een groot deel van het gebied behoort tot de aankoopperimeter van de afdeling Bos 
en Groen en wordt aangeduid als natuurverwevingsgebied in de GNBS. 
Herbevestiging wordt om deze redenen best heroverwogen 

De bestemming natuurgebied wordt eveneens bevestigd. 
Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

176.  Provincie Antwerpen De provincie maakt een hydrologische en hydraulische studie van de Nijlense 
beek/Krekelbeek met een beperkt ecologisch luik 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

177.  Gemeente Nijlen In het grs worden ontwikkelingsperspectieven geformuleerd voor het gebied 
Visseneinde. Hierbij wordt de vraag gesteld of de herbestemming van agrarisch 
gebied naar bosgebied kan gebeuren binnen de studie van het Neteland of door 
middel van een gemeentelijk initiatief. 

Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het decreet integraal 
waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
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178.  Boerenbond – 
Bedrijfsgilde Nijlen 

HG04 uitbreiden met  
Landbouwgebied Bart-Bogaertsheide 
Landbouwgebied Waaiberg – Heikant 

179.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Lier, Kessel, Gestel en Berlaar (plan toegevoegd) 
180.  Boerenbond – 

Bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg, Berlaar 

Landbouwgebied ten noorden van Gestel (plan toegevoegd) 
Landbouwgebied Netekant (plan toegevoegd) 

Het gebied ten noorden van Heikant was reeds opgenomen in het voorstel 
voor herbevestiging. Uitbreiding van HAG: 
• Bart Bogaerstheide ten oosten van Berlaarsesteenweg tot aan Bevel 

inclusief de op kaart aangeduide bedrijfszetels aan Bogaetsheide en 
Rooiestraat. Ten zuiden ervan, dichter bij de Grote Nete, wordt geen 
herbevestiging voorgesteld. 

• Waaiberg in het zuiden begrensd door de Kruidenierstraat. 
In de zone rond de Grote Nete (noord en zuid) en het mondingsgebied van de 
Gestelbeek is bijkomend onderzoek in functie van versterking van 
natuurwaarden en natuurverweving aan de orde. 

181.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: 
� in deze HAG zijn er bosuitbreidingsmogelijkheden, namelijk rond Hollands 

Kamp en rond de Merodese bossen. 
� De zone rond Hollands Kamp dient geschrapt uit het voorstel van HAG en 

toegevoegd te worden aan de bosuitbreidingszone rond de Merodese bossen. 
De HAG dient afgelijnd te worden aan de kern van Bevel. 

� Het gebied NW van de Merodese bossen en ten W van de bossen van 
Middeldonk dienen uit de HAG gehaald te worden. Voorstel: HAG op de 
Looystraat en de verbindingsstraat tussen de Looystraat en de 
Herenthoutsesteenweg.  

Uit het biltateraal overleg is niet gebleken dat er mogelijkheden voor 
bosuitbreiding zijn in dit gebied. De bosuitbreiding wordt meer in oostelijke 
richting gezocht. 

182.  Natuurpunt Ten zuiden van de Nete moet een zone gereserveerd worden voor overstroming. In 
het noorden van HG04 liggen trouwens een aantal visvijvers en die hebben niets 
met landbouw te maken. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven en voor initiatiatieven in het kader van het decreet 
integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
Ten noorden van de Nete wordt ruimte voorzien voor overstromingen in het 
kader van het SIGMA-plan.  Een versterking van de agrarische structuur ten 
zuiden van de Nete is gewenst. 

183.  Natuurpunt De natte zone aan de vallei van de Kleine beek mag nooit gedraineerd worden. Dit 
zou expliciet als randvoorwaarde moeten ingeschreven worden. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

HG06 Landbouwgebied rond Wiekevorst 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

184.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

Gebied uit te breiden met gebied Bernum en Dekbunders (plan toegevoegd). 

185.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg 

Landbouwgebied ten noorden van Bernum  (plan toegevoegd) 

De suggestie wordt gevolgd voor Bernum-Bekeneinde. 
In Dekbunders is de landbouw onvoldoende sterk gestructureerd. 

186.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg 

Landbouwgebied Wieshagen (ten zuiden van Bernum) (plan toegevoegd) Geen aanpassing. De zone komt mogelijk in beeld bij de verdere uitwerking 
van het SIGMA-plan. 

187.  Boerenbond Landbouwgebied Bernum Ten noorden en ten zuiden van Bernum (184, 185) 
188.  VBV Resterende bosjes bufferen en aansluiten op Stapkensloop of Beisstraatloop via 

natuurverbindingen. 
Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
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189.  Natuurpunt, Natuurpunt 
Nete en Aa 

Het GRS van Herentals vermeldt de vallei van de Stapkensloop en de Wimp als nat 
koppelingsgebied. De natuurlijke structuren gekoppeld aan Wimp en Stapkensloop 
dienen veilig gesteld te worden en moeten verder kunnen ontwikkelen. 
De resterende bosgebieden (groen op het gewestplan) (ook het kasteelpark) 
moeten met de beekvallei verbonden worden door beekbegeleidende vegetatie 
(houtwallen afgewisseld met grasland) te beheren langs (de zijlopen van) de 
Stapkensloop. 

190.  Natuurpunt, Natuurpunt 
Dubbelloof 

De meanderende Wimp (tussen Olenseweg en Heksenbrug) zou rond de vallei 
beter een groene inkleuring krijgen, of minstens een verwevingsfunctie. Dit wordt in 
het RSP Westerlo zo aangegeven. Beekbegeleidende vegetatie (houtwallen, en niet 
mais) zou hier nuttig zijn. Hier is ook geen “harde” landbouw meer. 

Ook de groene bestemmingen worden herbevestigd. 

191.  Stad Herentals Er is waterwinning aangeduid op de Duipt op de gewestplannen destijds. Deze is 
echter nooit in gebruik genomen en zal ook nooit in gebruik genomen worden. Voor 
de Pidpa is deze waterwinning niet meer van belang. Het is nu de moment om dit te 
schrappen. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

192.  Stad Herentals De zone Hoevereveld – Hezewijk is niet opgenomen. Vraag om dit toch op te 
nemen. Het gebied sluit aan bij Plassendonk, er zijn meerdere bedrijfszetels 
gevestigd van jonge land- en tuinbouwers, de gronden zijn overwegend in gebruik 
door professionele landbouwens en het is aangeduid als openruimte-corridor in het 
grs. 

De suggestie wordt gevolgd. Het gebied ten noorden van de autosnelweg 
wordt toegevoegd. 

193.  Provincie Antwerpen Er dient rekening mee gehouden te worden dat er voor het motorcrossterrein 
Rooiveld te Westerlo een ruimtelijk uitvoeringsplan (cfr. BVR 23/12/2005) op het 
gepaste niveau mogelijk moet zijn. 

194.  Gemeente Westerlo Aandachtspunt: intentie voor een PRUP – Rooiverld, ‘Hof van Eeden en ’t Heultje’ 

Er zal bij de herbevestiging expliciet verwezen worden naar de BVR voor dit 
gebied, met name: 
Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op het geëigende niveau voor het 
terrein Rooiveld in Westerlo als “permanente omloop met trainingsfaciliteiten 
voor gemotoriseerde sporten” zoals voorzien in BVR 23/12/2005. 

195.  Gemeente Westerlo Suggestie naar de hogere overheid: uitbreiding van de industriezone Heultje. Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

196.  Provincie Antwerpen Natuurverbindingen 6, 11 en 22 uit het PNOP (rond de kernen van ecologische 
infrastructuur Kruiskensberg, boscomplex op de grens met Olen, Westerlo en 
Herentals en de bosrijke omgeving rond de abdij van Tongerlo) niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

197.  Provincie Antwerpen In het zuiden van de gemeente Herentals bebost gebied. 
Overlapping met de aankoopperimeter van bos- en groen in het uiterste oosten. 
Delen zijn bebost.  
Herbevestiging wordt best heroverwogen. 

Geen aanpassing.  

198.  Stad Herentals De zone boven de Voortkapelseweg is niet opgenomen. Het betreft een zone 
tussen Zandkapel, Oosterwijk en de Voortkapelseweg. Het sluit aan bij andere 
landbouwgebieden en er is een in Herentals gelegen bedrijfszetel. 

199.  Gemeente Westerlo Het agrarisch gebied is niet afgebakend tot tegen het woongebied. Er wordt 
voorgesteld de zone uit te breiden in oostelijke en noordelijke richting, ter hoogte 
van Trienenkant en Ilse Velden tot aan de Mechelsestraat tot aan het huidig 
ingekleurd natuurgebied. En een uitbreiding van het agrarisch gebied ten noorden 
van de kern Voortkapel tot tegen de kern van Oosterwijk en het noordelijk gelegen 
bosgebied en militair domein. 

200.  VBV Inkrimping van de perimeter in het noordoostelijke deel van het gebied zodat een 
verbinding tussen de bossen rond de Nieuwe hoeve en de Sterschotheide hersteld 

Aanpassing. Het gebied ten noorden van Voorkapel en ten westen van Oevel 
worden mee opgenomen. 
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kan worden. Voorstel: grens op Ilsestraat 
201.  Boerenbond Landbouwgebied ten noorden van Voortkapel 

Landbouwgebied ten westen van Oevel 
202.  Gemeente Westerlo De grens verschuiven in noordelijke richting ter plaatse van de hoek Oevelsedreef 

met Geneinde zodat het recreatiegebied, het bosgebied en de zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen uit de perimeter worden genomen. 

203.  Gemeente Westerlo De woonzone ten oosten van de olenseweg ter hoogte van Voortkapel, waarin de 
Leemstraat, Hogekant en Neurusstraat zijn begrepen uit de perimeter laten 
aangezien de bestemming volle woonzone is. 

De suggestie wordt gevolgd omdat de gebieden zich aan de rand situeren.  

204.  Gemeente Hulshout Gunstig advies van GECORO Waarvan acte 
205.  Boerenbond – 

bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg 

De goren is een bosgebied waar een belangrijk aandeel van in landbouwgebruik is, 
dit dient dan ook behouden te blijven (gebied 9) 
Een zonevreemd landbouwbedrijf dat als een op te lossen knelpunt mee bekeken 
dient te worden (gebied 10) 

Via de herbevestiging kan op deze vragen niet geantwoord worden.  

206.  VBV Verschuiven van de oostelijke grens naar het westen, zodat de corridor tussen de 
Sterschotheide en de bossen rond Westerlo vergroot wordt. 

207.  Natuurpunt, Natuurpunt 
Dubbelloof 

Dezelfde bekommernis voor gebieden die groen ingekleurd zijn tussen Olenseweg 
en Oevelse dreef-Sterschot. Behoud van kleine bos-, natuur- en 
landschapselementen staat hier wel in de visie aangegeven, maar wat zal daarvan 
worden? Kan hier nog natuurontwikkeling of is de hoofdfunctie landbouw. 

Ook de groene bestemmingen worden herbevestigd. 
Geen aanpassing. Een ruime bosuitbreiding wordt niet voorzien en in het 
gebied situeren zich diverse bedrijfszetels.  

HG08 Landbouwgebied tussen Sterschot en N19 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

208.  Provincie Antwerpen In het westen bebost gebied cfr GAS. 
Herbevestiging wordt best heroverwogen. 

Een kleine grenscorrectie wordt doorgevoerd ter hoogte van Sterschot waar 
het agentschap voor Natuur en Bos eigenaar is van gronden in agrarisch 
gebied. 

209.  Stad Geel Element ‘Beeldenpark Hazenhout’ binnen deze ruimte: huidige situatie en 
toekomstperspectieven? 

210.  Gemeente Westerlo Suggestie naar de hogere overheid: het Beeldenpark Hazenhout 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
In het RSV is geen basis te vinden voor een planningsinitiatief op gewestelijk 
niveau. 

211.  Gemeente Westerlo Suggestie naar de hogere overheid: het landinrichtingsproject dat werd opgestart 
voor de Merodebossen. 

Er is geen tegenstrijdigheid tussen herbevestiging en een inrichtingsproject. 

212.  Stad Geel KMO-zone ten westen van Stelen, als uitloper van industriezone: volgens grs om te 
vormen naar landbouwzone 

213.  Stad Geel De oppervlakte voor het ENA ter hoogte van Liessel ligt vast (30 ha). Dit moet later 
op perceelsniveau correct worden afgebakend. 

Te bekijken in relatie tot de visie over het Economisch Netwerk van het 
Albertkanaal. 

214.  Stad Geel Afbakening ter hooge van recreatie- en voorzieningencluster Zammel-Oosterlo 
(aansluitend bij kerkhof) dient rekening te houden met het goedgekeurde BPA sport 
en jeugd fase I 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
Goedgekeurde BPA’s worden niet in vraag gesteld. 

215.  VBV  Geeft voor dit gebied positief advies mits behoud van kleine bos-, natuur- en 
landschapselementen 

De betekenis van herbevestiging is verduidelijkt in de Omzendbrief 
RO/2005/01. 

216.  Natuurpunt Dubelloof Er dient aandacht te gaan naar het behoud van KLE’s in dit landbouwgebied (cfr Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
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GRS Westerlo). In het GRS worden natuureilanden aangegeven. Dit is echter geen 
voldoend juridische structuur voor behoud ervan. 

planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

217.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Bouwel (plan toegevoegd) Het gebied is voorzien voor ruimtelijke verweving. In het westelijke en 
oostelijk deel van het gebied wordt ruimtelijke verweving en bosuitbreiding 
nagestreefd. In het centrale gebied kan overgegaan worden tot 
herbevestiging met de mogelijkheid voor de opmaak van een RUP voor 
verwevingsgebied.  

218.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuidwesten van Herenthout (plan toegevoegd) Geen aanpassing. Een groot deel van het gebied is voorzien als gebied met 
hoofdfunctie natuur. 

219.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Gestel en Itegem (plan toegevoegd) Het gaat om een gebied met verschillende onderdelen die in enkele gevallen 
ook in andere adviezen aan bod komen. (tussen Kruiskensberg en Itegem, 
ten zuiden van Kijfbossen (224, 226)) 
Een deel van het gebied overlapt met het bestaand VEN rond de Grote Nete. 
Een deel van de zone komt mogelijk in beeld bij de verdere uitwerking van het 
SIGMA-plan. 

220.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van Hallaar (plan toegevoegd) 
221.  Boerenbond – 

bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg  

Landbouw rond Bergsken (plan toegevoegd) 

222.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

Gebied uit te breiden met gebied tussen Averegten en spoorweg (plan toegevoegd)  
 

Het gebied ten westen van de Averegten kan opgenomen worden in de 
herbevestiging met de mogelijkheid voor de opmaak van een gewestelijk RUP 
voor natuurverweving. 

223.  Boerenbond Landbouwgebied tussen Itegem en Heist-op-den-Berg (plan toegevoegd) Het gebied is te sterk versnipperd voor opname.  
224.  Boerenbond - 

Bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg 

Landbouw ten zuiden van Kijfbossen (plan toegevoegd) 

225.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

Gebied uit te breiden met gebied Kijfbossen en Broekelst (plan toegevoegd) 

Geen aanpassing. Het gebied is voorzien voor ruimtelijke verweving.  

226.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg  

Landbouw tussen Kruiskensberg en Itegem (plan toegevoegd) 

227.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

Gebied uit te breiden met gebied Leemheide (plan toegevoegd) 

De suggestie wordt gevolgd voor een deel van het gebied begrensd door 
Haringstraat, Hooiweg Kerkstraat.  

228.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg  

Landbouw tussen Itegem en Hallaar (plan toegevoegd) Geen aanpassing. Het gebied ten oosten van Averegten wordt voorzien voor 
ruimtelijke verweving. 
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Deelruimte Grote en Molse Nete 

Voorstel herbevestiging december 2005 

 

GM03 Landbouwgebied Stokt 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

229.  Boerenbond Landbouwgebied De Bleken 
Landbouwgebied ten noorden van Achterbos 

Geen aanpassing. Herbevestiging is niet in overeenstemming met de visie. 

230.  Provincie Antwerpen Afstemming met afbakening van Mol is noodzakelijk. Momenteel lijken er geen 
conflicten. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

231.  Provincie Antwerpen Gebied voor ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang K (Stokt – 
Kraaibossen) te Mol niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven en voor initiatiatieven in het kader van het decreet 
integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

232.  Stad Geel Afstemming met afbakening kleinstedelijk gebied (provincie), wat betreft 
noordoostelijke grens, evenals spoorlijn tot aan Militair Domein (opname buiten de 
afbakening biedt troeven voor opwaardering en verbinding Militair domein met 
stedelijk gebied). 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. Er is 
specifiek in de beslissing opgenomen dat de provincie een taak heeft voor de 
afbakening van kleinstedelijke gebieden. Er is beleidsmarge voorzien voor 
een initiatief op gewestelijk of provinciaal niveau in functie van ontsluiting. 

233.  Stad Geel Afbakening rondom Militair Domein: door te trekken tot op grenzen van huidig 
domein. 

Correctie.  

234.  Stad Geel Voort als zuidelijke grens van dit gebied aan te houden. 
235.  VBV Beperken van de perimeter tot aan de spoorweg, zo blijft een stadsbos voor Geel 

mogelijk. 

Geen aanpassing. 

236.  Valk In het oosten is een groene zone opgenomen in de herbevestiging (bosgebied). het 
mag hier niet de bedoeling zijn een herbestemming naar landbouwgebied door te 
voeren. 

Samen met de agrarische gebieden worden ook de ingesloten groengebieden 
mee herbevestigd. 

GM05 Landbouwgebied tussen Rosselaar en Hulsen 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

237.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 18 (kanaal Dessel-Turnhout-Schoten ten oosten van Turnhout) uit 
het PNOP niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

238.  Provincie Antwerpen In zuidoosten aanwezigheid van bos. Herbevestiging heroverwegen. De aanwezige bossen worden niet geacht van Vlaams niveau te zijn. 
239.  Valk De afbakening is aanvaardbaar. Dit is wel een zone waar voor het oostelijk deel, 

met een hoge dichtheid aan landschapselementen en bosjes. Het valt te betwijfelen 
of dit gebied in de toekomst voor de agrarische sector nog aan belang zal winnen. 

Waarvan akte 

GM07 Landbouwontginning Balen – Schoorheide 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

240.  Boerenbond Landbouwgebied Bruine Kolk Ter hoogte van de landbouwnederzetting Bruine Kolk wordt de herbevestiging 
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uitgebreid. De zone langsheen de Asbeek wordt uitgesloten. 
241.  Boerenbond Landbouwgebied ten noorden van Schoorheide De herbevestiging wordt beperkt uitgebreid ten noorden van de weg. Een 

belangrijk deel van het aangeduide gebied is echter opgenomen in SBZ-H 
waardoor herbevestiging niet mogelijk is. Bovendien wordt voorzien in 
uitbreiding van de natuurwaarden. 

242.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van Leopoldsburg  
243.  Gemeente 

Leopoldsburg bilateraal 
overleg 

Landbouwgebied aansluitend op N18 toevoegen aan het gebied ten noorden ervan. 
De suggestie van de gemeente wordt gevolgd. Het gebied rond Heppen is te 
sterk versnipperd voor herbevestiging.  

244.  Provincie Antwerpen Gebied voor ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang Q (gebied in de 
vallei van de Grote Nete tot aan de provinciegrens te Balen) niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

245.  Valk Geen opmerkingen over de afbakening. De aanleg van een voldoende brede oost-
west georiënteerde natuurverbinding door de zone Balen-Schoorheide is zeer 
belangrijk. De aanleg van bufferstroken langs de Brsidilloop kan worden 
gecombineerd met deze natuurverbinding. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

GM08 Landbouwgebied rondom Gestel 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

246.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 18 (kanaal Dessel-Turnhout-Schoten ten oosten van Turnhout) uit 
het PNOP niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

247.  Provincie Antwerpen Er dient rekening mee gehouden te worden dat er voor het motorcrossterrein 
Hondapark te Balen een ruimtelijk uitvoeringsplan (cfr. BVR 23/12/2005) op het 
gepaste niveau mogelijk moet zijn. 

Op basis van de gegevens naar aanleiding van BVR van 143/12/2007 wordt 
het betreffende gebied niet opgenomen binnen het gebied voor 
herbevestiging.. 

248.  Gemeente Ham Het recreatiegebied ter hoogte van de splitsing van kanalen, waarvan de percelen 
momenteel als landbouw in gebruik zijn, op te nemen in het ‘landbouwgebied 
rondom Gestel’ 

Een gewestelijke actie kan overwogen worden. 

249.  Provincie Limburg, 
Provinciale Minaraad 
Limburg 

Er wordt gevraagd om de eerder door bepaalde organisaties voorgestelde 
uitbreiding van de afbakening ter hoogte van de Oversteense Heide, richting ‘De 
Rammelaars’ en zelfs ten noorden van ‘De Rammelaars’ vooralsnog niet door te 
voeren. Het ecologisch en planologisch isolement waarin het natuurgebeid ‘De 
Rammelaars’ zich momenteel bevindt, kan door overleg en eventueel zelfs door 
grondruil met de landbouwsector mogelijk (deels) worden opgelost. Een uitbreiding 
van het te herbevestigen gebied in dit stadium, zou bepaalde pistes kunnen 
blokkeren en is daarom prematuur. 

250.  VBV Inkrimpen perimeter rond natuurreservaat De Rammelaars. De Zwarte Hoek kan 
niet volledig bij het HAG genomen worden. 

251.  Natuurpunt De zuidoostelijke tip van dit gebied (driehoek tussen het Albertkanaal en het kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen) moet geschrapt worden. Tot voor enkele jaren was daar 
nog veel kleinschalige landbouw. Er moet daar minstens voor verweving geopteerd 
worden. Anders komen de natuurwaarden in de te enge tip van het gebied De 
Rammelaars op de helling te staan. 

252.  Valk In het westen is de aanleg van een bufferstrook langs de Luikse beek nuttig. 
253.  Boerenbond Landbouwgebied ten noorden van Ham (ten westen van het kanaal) 

Geen aanpassing  
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 Actor(en) Opmerking Verwerking 

254.  VBV Voorzien van natuurverweving tussen De Rammelaars en Straalse Bossen, het 
HAG in 2 splitsen waarbij zone tussen Schepenenbroek – Bremstraat en het kanaal 
Kwaadmechelen – Dessel uit het HAG gehaald wordt. 

Geen aanpassing. 

255.  Provinciale Minaraad 
Limburg 

Waar het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen aantakken is een 
zone ingesloten waar een ander gewestelijk RUP voor in opmaak is. Deze zone zou 
best uit de afbakening worden gehaald. 

256.  Gemeente Ham De percelen waarvoor de firma Wijckmans een planologisch attest heeft verkregen 
niet langer als landbouwpercelen op te nemen in het programma voor uitvoering. 

Beleidsmarge voor opmaak van het RUP wordt in de beslissing opgenomen. 

257.  Gemeente Ham Het landbouwgebied van Gerhees (tussen Gerheserheide, de weg Gerhees en de 
weg Boskant) op te nemen in het voorgestelde ‘landbouwgebied rondom Gestel’. 

258.  VBV Om de verbinding tussen de bossen ten noorden van Oostham met het domeinbos 
Gerhees mogelijk te maken moet de perimeter ingekrompen worden, minstens tot 
op de Scheiloop. 

259.  Boerenbond Landbouwgebied Gerhees 
 

Geen aanpassing.  

260.  Boerenbond Landbouwgebied Langven Het volledige landbouwgebied ingesloten door de woongebieden en de 
groengebieden wordt voorgesteld voor herbevestiging.  

261.  Valk Ernstig voorbehoud bij de intekening (inpalmen) van het bosgebied, aanpalend aan 
het motorcrossterrein Honda-park, evenals de bossen ten zuiden van de dorpskern 
van Olmen.  

Groene bestemmingen worden mee herbevestigd. 

 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

262.  Boerenbond Landbouwgebied ten noordoosten van Achterbos Geen aanpassing. Herbevestiging is niet in overeenstemming met de visie. 
263.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Geel 

Landbouwgebied rond Bel 
Landbouwgebied ten zuiden van Bel 

De visie op dit gebied is gewijzigd sinds de verkenningsnota. Het voorstel 
voor herbevestiging wordt gevolgd voor gebieden tussen de valleien van de 
Molse en Grote Nete waarvoor geen natuurdoelstelling geformuleerd is. 

264.  Boerenbond Landbouwgebied Verloren Schaap De visie op dit gebied is gewijzigd sinds de verkenningsnota. Herbevestiging 
wordt voorgesteld voor het deel van het gebied dat niet in SBZ-H is gelegen. 

265.  Boerenbond Landbouwgebied ten noordoosten van Meerhout Herbevestiging wordt voorgesteld voor het deel van het gebied dat niet in 
SBZ-H is gelegen. 

266.  Boerenbond Landbouwgebied Winkelomheide Voor het deel van het gebied ten zuiden van N126 wordt herbevestiging 
voorgesteld. 
Voor het deel van het gebied ten noorden van N126 wordt ruimtelijke 
verweving vooropgesteld. Herbevestiging is niet mogelijk. 

267.  Boerenbond Landbouwgebied ten noorden van Ham (ten oosten van het kanaal) Het grootste deel van het gebied wordt voorzien voor ruimtelijke verweving. 
Voor een klein deel aansluitend op de kern van Ham wordt herbevestiging 
voorgesteld.  

268.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Oostham Geen aanpassing. In een groot deel van het gebied wordt gezocht naar 
uitbreiding van natuur.  
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Deelruimte Brongebied Grote Nete 

Voorstel herbevestiging december 2005 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

269.  Boerenbond Landbouwgebied Geldershorsten 
Landbouwgebied Kerkhoven 

Geen aanpassing. Het grootste deel van deze gebieden is voorzien voor 
ruimtelijke verweving, een deel langs de Grote Nete voor hoofdfunctie natuur.  

270.  Boerenbond Landbouwgebied Tichelhovensheide Het gebied situeert zich niet in de buitengebiedregio Neteland. 
Bovendien situeert een groot deel van het landbouwgebied zich in 
Vogelrichtlijngebied. Ingeval een herbevestiging niet strijdig is met de SBZ-V 
kan overwogen worden om dit gebied te herbevestigen. 

271.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuiden van Hechtel Het gebied situeert zich buiten het Neteland.  
Voor het gebied rond Eksel is binnen het projectteam een akkoord gesloten 
over de omvang van het te behouden landbouwgebied. De Vlaamse regering 
heeft beslist tot een herbevestiging van het gebied overlappend met SBZ-V. 
Er wordt een actieplan inzake instandhouding opgesteld.  

272.  Gemeente Overpelt De landbouwgebieden Holven en agrarisch gebied ten zuiden van Napoleonstraat 
dienen beschouwd te worden als samenhangend landbouwgebied. 

273.  Boerenbond Landbouwgebied De Gorten 

Geen aanpassing. De ruimtelijke visie voor dit gebied is sterk gedifferentieerd.  

 

 

Deelruimte Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg 

Voorstel herbevestiging december 2005 

HB02 Buitengebied  rond Berlaar, Putte en Heist-op-den-Berg 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

274.  Provincie Antwerpen Bos tussen Beerzelbrug (Putte) en Pelgrimshof (Heist-op-den-Berg) niet in 
landbouwgebruik. Eventueel te herbekijken. 

275.  Natuurpunt In het rond het ‘Pelgrimshof’ (ten oosten van Beerzel) heeft de Stichting Kempisch 
Landschap een 7-tal hectaren gekocht. Daar wordt de hoofdfunctie natuur. 

Aanpassing. Het gebied rond het Pelgrimshof wordt uit de herbevestiging 
gesloten, samen met de kern Beerzel. In de gewenste ruimtelijke structuur 
wordt dit gebied voorzien voor ruimtelijke verweving. 

276.  Provincie Antwerpen Natuurverbinging 28 uit het PNOP (vallei van de Itterbeek), afbakening kleinstedelijk 
gebied Heist-op-den-Berg, omleidingsweg Berlaar-Heikant niet hypothekeren. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 
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 Actor(en) Opmerking Verwerking 

277.  Gemeente Berlaar In de ontwerpteksten van het GRS zijn er enkele kleine lokale gebieden, gelegen in 
het gebied voor uitvoering, die het gemeentebestuur wil herbestemmen van 
agrarische functie naar natuur, evenals een nieuw lokaal bedrijventerrein, dat ten 
koste van 5 ha agrarisch gebied zou moeten worden gerealiseerd. Het 
gemeentebestuur wenst te benadrukken dat de herbevestiging van het gebied 
HB02 niet kan en niet mag ertoe leiden dat kleine lokale aanpassingen ten koste 
van het agrarisch gebied automatisch zullen worden geweigerd. De ruimtebalans 
dient dan ook niet als absoluut te worden aangezien. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

278.  Gemeente Berlaar De gemeente adviseert om de Kleine strook Berlaars grondgebied ten westen van 
de Hemelshoek af te koppelen van het gebied voor het onderzoek HB01 en het toe 
te voegen aan het te herbevestigen gebied HB02, zodat de evenwichtsoefening 
tussen enerzijds open ruimte enclave en anderzijds het inplanten van nieuwe 
serrebedrijven op het geëigende niveau, zijnde het lokale, kan opgelost worden via 
het GRS. 

Het naastliggend gebied wordt mee opgenomen in gebied voor 
herbevestiging. 

279.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

Gebied tussen N10, Lostraat, N15 / Hogeweg (plan toegevoegd) 
 

280.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg  

Landbouw rond Zonderschot (plan toegevoegd) 

Het gebied wordt toegevoegd, maar met een aangepaste perimeter. In het 
westen wordt aangesloten op de huidige gewestplanbestemmingen. In het 
oosten worden al te versnipperde gebieden niet opgenomen. 

281.  VBV Inkrimpen perimeter HAG ten westen van Isschot, zodat er een massieve 
bosverbinding kan komen tussen de bossen van de Itegemse Heide en de 
Averechten. De bossen van de Itegemse Heide dienen te worden uitgebreid en 
ingebed in een mozaïeklandschap. 

Geen aanpassing.  

282.  VBV Geeft voor dit gebied gunstig advies mits uitsluiten van bestaande natuurreservaten 
in Putte 

De in het zuiden van de gemeente gesitueerde natuurreservaten zijn niet 
opgenomen binnen het Neteland.  

283.  Natuurpunt Ten noorden van Beerzel, in het brongebied van de Itterbeek liggen een aantal zeer 
natte stukken. In de vochtigste stukken loopt een reservaatsproject van Natuurpunt 
‘Krankebossen’. We doen daar aan herstel van oude hooilanden en 
dotterblomegraslanden. Het kerngebied omslaat een 5 à 10 ha. Daarrond ligt een 
ruimere uitbreidingszone. Er zijn daar nog veel gronden die eigendom zijn van het 
OCMW en van de gemeente. Zeker daar moet blijvend aandacht zijn voor 
verbinding en kleine landschapselementen. Er liggen daar ook heel wat kleine 
bosgebiedjes. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Putte is voorzien dat 
die moeten ‘geregulariseerd’ worden. 

De natuurwaarden en natuurpotentie situeren zich op lokaal of bovenlokaal 
niveau. Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

284.  Natuurpunt Bij de verdere ontwikkeling van het gebied moet zeker rekening gehouden worden 
met de waterhuishouding. De waterhuishouding in het gebied van de Itterbeek is 
belangrijk voor het droog houden van Koningshooikt. 

Geen aanpassing. Beleidsmarge voor initiatiatieven in het kader van het 
decreet integraal waterbeleid is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

285.  Gemeente Heist-op-
den-Berg 

Gebied Grootlo (plan toegevoegd) 
Gebied tussen Schriek en Grasheide (plan toegevoegd) 

286.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg 

Landbouw rond Grootlo 
Landbouw ten westen van Hazebergen 

Beide gebieden zijn niet opgenomen binnen de buitengebiedregio Neteland. 
Zij worden bekeken in samenhang met naastliggende gebieden op 
grondgebied van de gemeenten Keerbergen en Tremelo. 
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HB04 Gebied tussen Houtvennen en Ramsel 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

287.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 6 (oude spoorwegbedding Herentals-Aarschot) niet hypothekeren Geen aanpassing. Beleidsmarge voor provinciale en gemeentelijke 
planningsinitiatieven is vastgelegd in de Omzendbrief RO/2005/01. 

288.  Provincie Antwerpen Natuurverbinding 7 (tussen Raamdonkse bossen en Langdonken) niet 
hypothekeren 

289.  Gemeente Herselt 2 zones zijn gelegen in ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied. 
Voor de zone gelegen tussen de Ramselsesteenweg en Westmeerbeeksesteenweg 
geldt de nabestemming agrarisch gebied, maar wenst de gemeente de huidige 
ontginningsput bij voorkeur in te kleuren als natuurgebied. In het tweede 
ontginningsgebied geldt eveneens nabestemming agrarisch gebied. Het college 
wenst hier de mogelijkheid te voorzien tot para-agrarische bedrijven en aan 
landbouw gelinkte bedrijven. 

290.  Provincie Antwerpen De Steenkensbeek kent nog een zeer natuurlijk karakter van zuiver, enigszins 
voedselarm water. Ook haar vallei kent nog een aaneenschakeling van waardevolle 
natuurelementen (bos en graslanden). Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor 
het waardevolle bovenlopenstelsel van de Steenkensbeek. Het is hier eveneens 
relevant om te verwijzen naar de (vallei van de) Raamdonkse beek die als 
mogelijke verbinding kan fungeren tussen De Langdonken en de vallei van de 
Steenkensbeek (via de Raambroekse bossen). (uit aanvullend gecoördineerd 
provinciaal advies van janurari 2006). 

291.  Natuurpunt De verbinding tussen de Langdonken en Het Goor Asbroek wordt onmogelijk 
gemaakt. In het herbevestigingsbesluit inschrijven dat verweving tussen de twee 
habitatrichtlijngebieden moet kunnen gerealiseerd worden. 

292.  Natuurpunt Het landbouwgebied loopt tot tegen het Habitatrichtlijngebied van de Langdonken. 
Daar moet gebufferd worden. 

293.  Natuurpunt Ten noordwesten van Houtvenne liggen 2 percelen van Natuurpunt (er liggen daar 
ook percelen met een groene bestemming). Dit is een onderdeel van het 
Natuurgebied Steenkensloop, waarvan de rest ten noorden van HB04 ligt. We zien 
in dit gebied ruimte voor verdere natuurontwikkeling richting Rittenloop. De gronden 
die daar liggen zijn zeer vochtig en komen prima in aanmerking voor 
natuurontwikkeling of minstens verweving. 

294.  Natuurpunt afdeling 
Grote Nete 

Het als te herbevestigen voorgestelde agrarisch gebied ten oosten van de weg van 
Westmeerbeek naar de N19 is gelegen tussen het Goor, de Raamsdonkse bossen 
en de Langdonken, delen van Habitatgebied Bovenloop van de Grote Nete. In dit 
deelgebied is landbouw niet de belangrijkste gebruiker, grote delen zijn bebouwd 
(Roteinde, Oude Steenovernweg, Ramsel centrum, Ramselsesteenweg en 
Hooilaar, 20% is bebost of verruigd). Het gemeentebestuur van Herselt (GRS) stelt 
voor een deel van de kleiputten met een RUP om te zetten naar natuurgebied. 
Venusberg, een grotendeel beboste distiaanheuvel is in HB04 gelegen. Het gebied 
biedt mogelijkheden om zowel op de Peerdsloop als op de Molenvloedbeek 
overstromingsgebieden in te richten om de regelmatige terugkerende 
overstromingen in Ramsel te voorkomen. 
Voorstel: Het gebied omzetten naar verweving. Landbouw kan belangrijk blijven in 
dit gebied, maar de verspreide bossen, de valleien met de overstromingsgebieden 
en de distiaanheuvel moeten de stapstenen blijven voor een verbinding tussen de 
habitatgebieden. 

Aanpassing. Het gebied ten oosten van Ramsel wordt uit de herbevestiging 
gehaald.  
• De verbinding tussen Raamsdonkse bossen en Langdonken wordt 

beschouwd als een gebied voor bosverbinding en bosuitbreiding op 
Vlaams niveau. 

• de Raamdonkse beek kan in deze verbinding een rol spelen. 
• Het oostelijk ontginningsgebied sluit aan op de kern van Ramsel. Er is 

geen eensgezindheid over behoud van de nabestemming. 
• De kern van Ramsel wordt niet mee opgenomen in de herbevesting 

omdat hij op de rand komt te liggen. Het westelijk ontginningsgebied sluit 
daarbij aan en wordt mee uit de herbevestiging gehaald. 

Het gebied ten westen van Ramsel wordt behouden. Voor de Steenkensbeek 
door het herbevestigd agrarisch gebied geldt dat beleidsmarge voor 
initiatiatieven in het kader van het decreet integraal waterbeleid is vastgelegd 
in de Omzendbrief RO/2005/01. 
Ook groene bestemmingen worden mee bevestigd. 
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295.  VBV Inkrimpen perimeter: de verbinding tussen de Raambroekse Bossen – Het Goor – 
Asbroek en Langdonken moet een natuurverwevingsgebied worden. De grens zou 
beter op de G. Vandenheuvelstraat liggen, zodat er ten oosten nog een 
natuurverwevingsgebied kan ingericht worden.  

296.  Boerenbond Landbouwgebied ten noorden van Langdonken Dit gebied is voorzien voor ruimtelijke verweving. 
297.  Gemeente Heist-op-

den-Berg 
Gebied uit te breiden met gebied aan Koekoek en Voort (plan toegevoegd). 

298.  Boerenbond – 
bedrijfsgilde Heist o/d 
Berg, Berlaar 

Landbouw rond Beukels (BB HodB-Berlaar) 
 

Correctie. De grens wordt verlegd van de Oude Aarschotsebaan naar de 
Kleine Steenweg (of gewestplangrens). De rest van het gebied is te 
versnipperd om in aanmerking te komen. 

 

Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

299.  Boerenbond HB01 gebied tussen Koningshooikt, Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw 
Waver 
Voor deze zone wordt geen herbevestiging voorgesteld omwille van de complexiteit 
van de discussie omtrent de glastuinbouwmacrozone. Dit betekent geenszins dat dit 
gebied niet voor herbevestiging in aanmerking komt, wel in tegendeel. 

300.  Stad Lier De gronden ingesloten tussen Mijl en Fortweg en het fort zijn in onbruik geraakte 
landbouwgronden welke in aanmerking komen voor bebossing. 

301.  Stad Lier Bebossing is mogelijk aansluitend bij bestaande boscomplexen Juffrouwenbos, 
Luisbos en Brede Zeype. 

302.  Stad Lier Bebossing van het gebied Boshoek wordt niet weerhouden omwille van de goede 
kwaliteit van de gronden en het gebruik van talrijke percelen door jonge 
landbouwers. 

Aanpassing. Een deel van het gebied wordt herbevestigd. Er is 
eengezindheid over het belang van de landbouw in dit gebied en differentiatie 
van agrarische bebouwing is ook in herbevestigd gebied mogelijk.  
De gebieden waar er discussie is over bosuitbreiding en ruimtelijke verweving 
worden niet mee opgenomen. 

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

Voorstel herbevestiging december 2005 

HL03 Gebied tussen Veerle en Tessenderlo 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

303.  Provincie Antwerpen In het westen is een deel niet in agrarisch gebruik. Het is aangewezen het agrarisch 
functioneren van dit gebied verder te onderzoeken. 

304.  Provincie Antwerpen In het westen overlapping met aankoopperimeter van afdeling Natuur en een 
voorkoopzone. 

305.  VBV Geeft voor dit gebied negatief advies: Deel tussen complex Averboden en het 
natuurreservaat De Werft dient te worden verwijderd uit de HAG.  
Er dient ook een verbinding te worden ontwikkeld tussen Gerhagen en 

Geen aanpassing. Het gebied is op de gewenste ruimtelijke structuur 
voorzien voor landbouw. 
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 Actor(en) Opmerking Verwerking 

natuurgebied Kerkevelden 
306.  Natuurpunt Het deel tussen Vlaams Natuurreservaat de Werft en Averbode bos en Heide moet 

zeker uitgesloten worden. Er is hier omzeggens geen landbouw, enkel historische 
vennen van het vennencomplex van de abdij en de Heide loop zijn belangrijke 
natuurwaarden. 

307.  Natuurpunt afdeling 
Grote Nete 

De grens tussen het habitatrichtlijngebied en HL03 vormt een te bruuske overgang 
tussen hoogwaardige natuur en landbouwgebruik. Er is een beperkt 
landbouwgebruik, verspreide bebouwing, vijvers en bossen zijn het belangrijkste 
gebruik in het grensgebied.  
De verbinding tussen De Werft, een Vlaams Natuurreservaat en Averbode Bos en 
Heide wordt verbroken. 
Voorstel: de zones ten westen van de N165 en tussen N127 en de N165 uit HL03 
ten sluiten. 
Een zone gelegen ten noorden van Averbode bos en Gerhagen tot aan de weg 
Schooterheide (meest zuidelijk gelegen tak) uit HL03 te sluiten. 

308.  Natuurpunt, Natuurpunt 
afdeling Grote Nete 

Deeltjes van het Habitatrichtlijngebied niet opnemen. 

309.  Provincie Antwerpen Kleine overlapping met habitatrichtlijngebied 
310.  VBV Voorgestelde HAG omvat habitatrichtlijn (moet er uit gehaald worden) 

Overlappingen worden weggewerkt. 

311.  VBV De zuidelijke perimeter naar het noorden verschuiven (huidige afbakening knelt de 
groengebied te veel in) – boscomplex Gerhagen, Schoterse bossen, Houterenberg, 
Rodeberg dient te worden versterkt en uitgebreid. Daarom is een 
uitbreidingsperimeter rond de bestaande bossen noodzakelijk.  

Geen aanpassing. 

 
Voorstel extra gebieden voor herbevestiging juli 2006 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

312.  Boerenbond Landbouwgebied Madestraat Het gebied situeert zich langs de Herseltse loop. Ten oosten van de N19 
wordt hoofdfunctie natuur voorzien, ten westen ervan verwevingsgebied. 
Het gebied ten westen wordt opgenomen als gebied voor herbevestiging met 
verweving. 

313.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van Veerle 
314.  Boerenbond Landbouwgebied Blauwberg 

Een deel van het gebied wordt voorgesteld voor herbevestiging in 2 delen.  
Volgende delen worden uitgesloten: 
• Tussen Hertberg en Helschot wordt een gebied met ruimtelijke 

verweving en bosuitbreiding gepland. 
• Ten zuiden van Diestsebaan. 
• Ten zuiden van de Rode-Laakstraat is het visiegebied van 

natuurreservaat De Werft gelegen. 
• Ten noorden van de Varendonksebaan wordt voorzien in hoofdfunctie 

natuur en ruiimtelijke verweving. 
• Verbinding tussen Helschot en Werft 

315.  Boerenbond Landbouwgebied Klein Vorst Het gebied tussen de Geelsebaan en de E313 wordt herbevestigd. Het wordt 
zuidelijk begrensd door het gebied waar ruimtelijke verweving is voorzien. 



VERWERKING ADVIEZEN VOORSTEL HERBEVESTING AGRARISCHE GEBIEDEN (DECEMBER 2005) 21 december 2007 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
regio Neteland  31/31 

 Actor(en) Opmerking Verwerking 

316.  Boerenbond Landbouwgebied Trichelhoek Nieuw gebied.  
In het gebied liggen veel landbouwbedrijfszetels. 
Een deel van het gebied wordt herbevestigd met de optie natuurverweving.  

317.  Boerenbond Landbouwgebied Vorst Het gebied rond de Grote Laak is voorzien voor ruimtelijke verweving. Er is 
nood aan een herschilkking van bestemmingen. 

318.  Boerenbond Landbouwgebied De Goren Geen aanpassing. Herbevestiging zou inhouden dat de bestemming 
bosgebied op het gewestplan behouden blijft. Verder detailonderzoek over 
ruimtelijke verweving is hier gewenst. 

319.  Boerenbond Landbouwgebied ten westen van Hulshout Geen aanpassing. Een deel van de zone komt mogelijk in beeld bij de 
verdere uitwerking van het SIGMA-plan. 

320.  Boerenbond Landbouwgebied Booischot Geen aanpassing. Een deel van de zone komt mogelijk in beeld bij de 
verdere uitwerking van het SIGMA-plan. Het ander deel wordt voorzien voor 
ruimtelijke verweving. Het is sterk versnipperd. 

321.  Boerenbond Landbouwgebied ten zuidwesten van Parwijs De suggestie wordt gevolgd voor het gebied waar er geen interferrentie is met 
de vragen rond Sigma-plan en natuuruitbreiding rond de Grote Nete.  

 


