
RUP WOONBOS II
De startnota



Een RUP, 
wat is dat?

• Ruimtelijk Uitvoeringsplan

• Bestaat uit:

– Grafisch plan

– Stedenbouwkundige voorschriften

• Legt vast wat er kan en niet kan in het gebied op vlak van 
bestemming, inrichting en beheer

• Beoordelingskader voor nieuwe omgevingsvergunningen



Waarom een RUP?

• de identiteit, de kwaliteit en de beleving van de omgeving 

en het publieke domein beschermen 

• ongepaste opdeling van gronden tegengaan

• richtlijnen opstellen voor toekomstige ontwikkelingen 



RUP procedure



De startnota
in een notendop



Plangebied Woonbos II

Het meest zuidelijke deel van de gemeente, het bosrijke gebied ten 

zuiden van de Heibloemlaan, Beauvoislaan en Heikantstraat.



7 deelgebieden met elk hun eigen karakter

• Kaart deelgebieden invoegen



Het woonbosgebied vandaag

Kwaliteiten

• Rustige, groene en bosrijke 

woonomgeving met lage 

bebouwingsdichtheid. 

• Samenhangende structuur van 

bossen.

• Grote, aaneengesloten en nog 

niet ontwikkelde of verkavelde 

gronden. 

• Gebied met een ecologische 

en landschappelijke waarde. 

• Aanwezigheid van erfgoed 

en waardevolle panden. 

Knelpunten

• Versnippering door de 

verkavelingen uit de jaren ‘60, 

‘70 en ’80. 

• Toename van bebouwing en 

verharding van vooral kleine 

percelen.

• Aanleg van tuinen met oog op 

het beperken van het 

onderhoud vervaagt de 

kenmerkende identiteit en de 

aantrekkelijkheid van het 

woonbos. 



Toekomstvisie

Kwaliteiten van het woonbos behouden door

• beperken van de woon- en bebouwingsdichtheid

• beschermen van de beboste binnengebieden, de 
natuurgebieden en de vennen

• kader bieden voor de inrichting van tuinen en dreven

• beschermen van erfgoed en waardevolle gebouwen

• duidelijkheid creëren over de rooilijnen 



Enkele concrete voorbeelden…



Alternatieve invulling perceelTraditionele verkaveling



Traditionele verkaveling

Verkaveling langs de 

ontsluitingsweg: 

• De parktuin wordt volledig 

verdeeld, elke woning heeft 

een aparte oprit, garage en 

circulatieruimte. 

• Het bos verdwijnt en 

hiermee ook het groene 

karakter binnen het 

straatprofiel.

Bebouwing: 

van ca. 650m2 tot ca. 1600m2

Verharding: 

van ca. 1800m2 tot ca. 2000m2



Alternatieve invulling 

perceel

Nieuwbouw op de minst 
ecologisch waardevolle zone: 

• Voorkeur voor woningen in 
de vorm van een 
groepswoning of inpandige 
opdeling in meerdere 
wooneenheden bij 
bestaande woningen. 

• De parktuin wordt 
behouden. Bebouwingsvrije 
zones langs de weg voor 
een groen straatprofiel.

Bebouwing: 

van ca. 650m2 tot ca. 890m2

Verharding: 

blijft ca. 1800m2



Alternatieve invulling perceelTraditionele verkaveling



Verkaveling langs de 

ontsluitingsweg: 

• De parktuin wordt 

volledig verdeeld, elke 

woning heeft een aparte 

oprit, garage en 

circulatieruimte. 

• Het bos verdwijnt en 

hiermee ook het groene 

karakter binnen het 

straatprofiel.

Bebouwing: 

van ca. 229m2 tot ca. 300m2

Verharding:

van ca. 650m2 tot ca. 2430m2

Traditionele verkaveling



Bestaande woning wordt 

opgedeeld in meerdere 

wooneenheden: 

• Er worden één of 

twee gebouwen 

opgericht met 

verschillende woningen.

• Locatie op minst 

ecologisch waardevolle 

zone. 

• De bebossing blijft 

behouden. Bebouwings-

vrije zones langs de 

weg voor een groen 

straatprofiel.

Bebouwing: 

van ca. 229m2 tot ca. 1890m2

Verharding:

blijft ca. 650m2

Alternatieve invulling perceel



Alternatieve invulling perceelTraditionele verkaveling



Verharding:

van ca. 750m2 tot ca. 1500m2

Verkaveling langs de 

ontsluitingsweg: 

• Verkaveling zonder aanleg 

van nieuwe wegen. Elke 

woning heeft een aparte 

oprit, garage en 

circulatieruimte. 

• Het bos wordt gedeeltelijk 

gerooid. Het groene 

karakter binnen het 

straatprofiel verdwijnt.

Traditionele verkaveling

Bebouwing: 

van ca. 1100m2 tot ca. 2175m2



Bebouwing: 

blijft ca. 1100m2

Verharding:

blijft ca. 750m2. Wel toename 

van onverharde wandelpaden.

Alternatieve invulling perceel

Geclusterd wonen: 

• Er worden één of twee 

gebouwen opgericht met 

verschillende woningen.

• De bebossing blijft 

behouden en daarmee ook 

de ecologische waarde van 

het perceel.



Zeg je gedacht!
Publieke raadpleging van 

7 mei tot 5 juli 2021



Jouw mening telt!

• Vul het enquete-formulier in via de website of haal je 

papieren exemplaar af op het gemeentehuis

• Via mail naar woonbos2@kalmthout.be

• Per post naar Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 

13, 2920 Kalmthout




