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2.1 Aanleiding tot het opstellen van het RUP 
Een groot deel van de woongebieden in het zuidelijk deel van de gemeente zijn 
in het gewestplan aangeduid als woonpark. De woonparken zijn woongebieden 
die gelegen zijn in een bosrijke omgeving, functioneel overwegend louter 
residentieel van aard zijn en een hoge beeld- en belevingswaarde hebben. Ook 
deze gebieden worden geconfronteerd met een demografische en ruimtelijke 
ontwikkeling. De eerste bewoners verlaten de vaak te groot geworden panden, 
de nieuwe gezinnen zijn overwegend kleiner en hebben andere eisen. Dit kan 
leiden tot intenties om grote woningen en percelen op te delen. Een niet gepaste 
opdeling kan leiden tot het beperken van de beeld- en belevingswaarde en de 
gewaardeerde identiteit van deze woonomgevingen. 

De huidige regelgeving biedt onvoldoende instrumenten om nieuwe 
investeringen te sturen op basis van de visie en de doelstellingen voor deze 
gebieden. “Woonparken zijn gebieden waarin de gemiddelde woningdichtheid 

gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote oppervlakte 

beslaan.”1

1 Stedenbouwkundige voorschriften gewestplan, K.B. 28/12/1972 (art. 6)

Het GRS beklemtoont de landschappelijke en ecologische waarde van deze 
woongebieden en wil deze duurzaam bevestigen. De nood aan bijkomende 
woningen wordt overwegend opvangen in de centrale woonband omdat deze 
multimodaal bereikbaar is en diverse functies en voorzieningen bundelt. 
Het ruimtelijk beleid van de woonbossen is gericht op het behouden van de 
kenmerkende woonkwaliteit en het beperken van de ruimtelijke fragmentatie 
door het behouden van de lage woondichtheid en de groene structuren.

De woonparken worden alle gevat door dezelfde gewestplanvoorschriften. Het 
is echter wenselijk om de ontwikkelingsperspectieven voor de woonbossen te 
differentiëren. Het RUP biedt het instrument om de ruimtelijke doelstellingen te 
detailleren en juridisch te verankeren. 

Dit knelpunt is opgenomen in de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan van 
de gemeente Kalmthout.2 “De woongebieden in deze deelruimte worden bepaald 

door een lage woon- en bouwdichtheid, een sterk residentieel karakter (ruime 

woningen op grote percelen), de bebossing en een beperkte aanwezigheid van 

bedrijven, handel en diensten.”3 “De kenmerkende identiteit van de woonparken 

in het zuiden van de deelruimte (Geuzenbak, Dennendaal en zuidzijde Heikant) 

wordt behouden door het bewaren van het beboste karakter en het beschermen 

van waardevol erfgoed.4 

2 Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22/10/2018. Goedgekeurd   
door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 20/12/2018

3 Actualisatie ruimtelijk structuurplan Kalmthout, richtinggevend deel, pag.   
45

4 Actualisatie ruimtelijk structuurplan Kalmthout, richtinggevend deel, pag.   
47

2 Inleiding
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De woningdichtheid in de woongebieden wordt beperkt waardoor het residentieel 

karakter gevrijwaard wordt en het beeld van het landschapspark bestendigd 

wordt.”5 “De residentiële woonomgevingen in de voormalige bossen worden 

bepaald door de geringe woon- en bebouwingsdichtheid en het groot aandeel 

aan bosjes, bosrestanten, parkgebieden en ruime parktuinen. De woonkwaliteit 

wordt bepaald door het ruimtelijk voorkomen. Een sterke verdichting van deze 

omgevingen is niet wenselijk. 

• Een bebouwing van de (veelal beboste) binnengebieden is niet wenselijk.

• Bijkomende bebouwing langs uitgeruste wegen kan slechts verantwoord 

worden wanneer het groene voorkomen maximaal behouden blijft, de 

woondichtheid erg laag is (ca. 5 woningen per ha.) en de ecologische en 

landschappelijke waarden gerespecteerd worden.

• De gemeenschapsvoorzieningen in deze omgevingen kunnen behouden 

blijven wanneer de bebouwingsdichtheid beperkt is en de ecologische en 

landschappelijke waarden behouden blijft.

• De ontwikkeling van andere niet-woonfuncties is niet gewenst.” 6

5 Actualisatie ruimtelijk structuurplan Kalmthout, richtinggevend deel, pag.   
52

6 Actualisatie ruimtelijk structuurplan Kalmthout, richtinggevend deel, pag.   
z125

“De woonbossen bieden een hoge ruimtelijke en woonkwaliteit en bepalen 

de identiteit van Kalmthout. Deze ruimtelijke kwaliteit wordt gekoesterd. 

De woondichtheid wordt beperkt. Dit houdt in dat nieuwe verkavelingen 

waarvoor nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden niet wenselijk zijn. Het 

bosbestand wordt maximaal behouden. Ook het opdelen van percelen wordt 

beperkt. In navolging van het RUP Woonbos kan het opdelen van bestaande 

woningen overwogen worden mits dit niet leidt tot het opsplitsen van het 

kadastraal perceel, het ruimtelijk verdelen van de niet bebouwde ruimte en 

een sterke toename van de bebouwing en/of verharding. Dit wordt juridisch 

verankerd in een RUP Woonbos II.”7

In het bindend deel is het opmaken van een RUP Woonbos II aangeduid als 
actie “Opmaak van een gemeentelijk R.U.P. voor het woonbos II met aandacht 

voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen en gebouwen.”8

7 Actualisatie ruimtelijk structuurplan Kalmthout, richtinggevend deel, pag.   
132

8 Actualisatie ruimtelijk structuurplan Kalmthout, bindend deel, pag. 13
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2.2 Methodologie en procedure
Het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen beoogt één geïntegreerd planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, plan-MER, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen en één wettelijke procedure voor de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s) en de onderbouwende effectbeoordelingen. 
Planningsprocessen vanaf 1 mei 2017 moeten de nieuwe procedure volgen. Het 
uitvoeringsbesluit regelt onder meer dat:9 

• de documenten moeten aan alle betrokken actoren via een digitaal platform ter 
beschikking gesteld worden.

• op welke wijze de inspraak tijdens de verschillende fasen van het geïntegreerde 
planningsproces opgevat moet worden.

• welke adviesinstanties in het geïntegreerde planningsproces voor het RUP 
betrokken moeten worden.

Het geïntegreerd proces heeft als doel de processen te stroomlijnen door 
inhoudelijke en procedurele inconsistenties te vermijden. Door de vroege 
consultatie in het begin van het planningsproces en een openbaar onderzoek op 
het einde wordt het draagvlak voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen versterkt. 

9 BVR 17/02/2017

Het planproces verloopt in fases. Elke fase heeft een eigen doelstelling en 
mondt uit in een document:
1. Startnota (‘wat gaan we doen’, onderworpen aan een participatiemoment)
2. Scopingnota (‘is de opmaak van een effectenbeoordelingsrapport 

noodzakelijk?’)
3. Voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (schriftelijk advies en/of plenaire 

vergadering)
4. Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeenteraadsbeslissing gevolgd 

door een openbaar onderzoek)
5. Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeenteraadsbeslissing). 

bron: VVSG - Vlaamse overheid

Figuur 1: Overzicht planproces
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4. een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het 
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte 
en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die 
fase gekend;

5. de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met 
andere relevante beleidsplannen;

6. een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, 
en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen 
planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet 
worden opgemaakt;11

7. in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of 
uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen;

8. in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde 
planningsproces kan hebben op mens of milieu in een ander gewest of land 
of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen;

9. een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk 
uitvoeringsplan ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase.

11 Wanneer noodzakelijk wordt daar bijkomend een beschrijving van de te onderzoeken 
effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip 
van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken 
effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan 
toegevoegd.

2.2.1 Procesnota
De procesnota beschrijft hoe het planningsproces verloopt. Bij de start van 
het planproces wordt een vorm van participatie voorzien. De (lokale) overheid 
mag zelf kiezen hoe dit opgevat wordt: dit kan bijvoorbeeld met een openbaar 
onderzoek, maar kan ook met een wijkvergadering of een terreinbezoek met 
toelichting. De start- en procesnota en het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 
moeten onder meer worden aangekondigd op de gemeentelijke website. Zo 
wordt de drempel tot inzage van de plannen beperkt. De wijziging van het 
decreet maakt het mogelijk om niet-ruimtelijke voorschriften op te nemen in een 
stedenbouwkundige verordening, die samen met het ruimtelijk uitvoeringsplan 
wordt opgemaakt. 

2.2.2 Startnota
De startnota wordt opgemaakt door het planteam. Het planteam kan zich laten 
ondersteunen door een studiebureau of een erkend MER-deskundige. De 
startnota bevat:10

1. een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het 
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan;

2. een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking 
heeft;

3. een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of 
voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een 
beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieven;

10 VCRO art. 2.2.4. §
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2.2.3 Scopingnota
De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde 
onderdelen als de startnota. “De scopingnota bepaalt de te onderzoeken 

ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, 

alsook de methode ervan. Bij de opmaak wordt rekening gehouden met 

de adviezen en het resultaat van de participatie, vermeld in artikel 2.2.7, § 

2, artikel 2.2.12, § 2, en artikel 2.2.18, § 2, van deze codex. De diensten, 

bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage, integreren hun 

kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het planmilieueffectrapport 

conform artikel 4.2.8, § 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid, respectievelijk van het ruimtelijk 

veiligheidsrapport conform artikel 4.4.2, § 3, van het voormelde decreet, in 

de scopingnota. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad 

voor het verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot 

de opmaak van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.”12 “Als uit de 

scopingnota blijkt dat een milieueffectrapport of een ruimtelijk veiligheidsrapport 

opgemaakt moet worden, maakt de dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, 

respectievelijk de dienst bevoegd voor veiligheidsrapportage, voor het verdere 

verloop van het geïntegreerde planningsproces deel uit van het planteam in 

functie van de effectrapportage.”13

12 VCRO art. 2.2.4. §3
13 Ibid

 “Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk 

uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst bevoegd voor 

milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden 

opgemaakt. Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van 

ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst bevoegd 

voor veiligheidsrapportage, in de gevallen bepaald overeenkomstig artikel 

4.4.1, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid, bepaald of een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden 

opgemaakt.”14 De scopingnota kan tijdens het geïntegreerde planningsproces 
aangevuld worden. De aangevulde scopingnota wordt op dezelfde wijze 
gepubliceerd als de oorspronkelijke scopingnota. De scopingnota wordt 
opgemaakt door het planteam. Het planteam kan zich laten ondersteunen door 
een erkend MER-deskundige.

De scopingnota is een aangroeirapport. De kleur van de tekst duidt aan wanneer 
de tekst is aangepast. 
a. zwart: tekst van de startnota
b. blauw: aanvulling na het participatiemoment en de eerste adviesronde 
c. paars: aanvullingen van de scopingnota (na advies team m.e.r.)

14 Ibid
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2.3 Ruimtelijke situering
Het plangebied van het RUP Woonbos II is gelegen in het zuiden van de 
gemeente. Het gebied betreft ruwweg de gebieden langs en ten zuiden de 
Max Temmermanlaan en de Beauvoislaan met uitzondering van de gebieden 
waarvoor reeds een gedetailleerd bestemmingsplan is opgesteld. 

Het plangebied is gelegen aan weerzijden van de spoorweg en wordt bepaald 
door de het groene voorkomen met beboste binnengebieden en ruime parken.

2.4 Doelstelling van het RUP
Het RUP Woonbos II wil de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied sturen. 
Er wordt gestreefd naar het behouden van het ruimtelijk voorkomen en de hoge 
beeld- en belevingskwaliteit. De mogelijkheden voor het ruimtelijk verdichten 
door het opdelen van percelen met doel bijkomende kavels te creëren worden 
beperkt. De bossen worden maximaal beschermd. De woondichtheid blijft 
beperkt. Nieuwe woonontwikkelingen moeten versnippering vermijden en het 
duurzaam behoud van natuur en landschap verzekeren. Het RUP biedt ook een 
kader voor het bepalen van de inrichting van niet-bebouwde ruimte.

Het RUP wil een planologisch kader creëren waardoor deze doelstellingen 
gerealiseerd kunnen worden. 

De bestemming wordt bepaald door de grenzen van de kadastrale percelen.

Bron: www.geopunt.be

Bron: Gewestplan (geopunt.be)

Figuur 2: Ruimtelijke situering plangebied Woonbos II

Figuur 3: Afbakening plangebied
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Het plangebied is in het gewestplan overwegend aangeduid als woongebied en 
woonpark. Er zijn ook grote zes ruime parkgebieden aangeduid, twee gebieden 
voor gemeenschapsvoorzieningen, één recreatiegebied en één natuurgebied.

In het plangebied zijn drie gedetailleerde bestemmingsplannen opgesteld. 
1. BPA Draka Polva
2. BPA Withoevenseheide15

3. RUP Zonevreemde scholen (twee deelplannen)
Deze gedetailleerde bestemmingsplannen maken met uitzondering van een 
klein deel van het BPA Withoefseheide ter plaatse van Infocentrum De Vroente , 
geen deel uit van het RUP Woonbos II.

15 De Withoefse Heide is een natuurgebied aan de rand van de kern Kalmthout. 
Het BPA dat voor dit natuurgebied opgesteld is, duidt het plangebied aan als 
Withoevenseheide.

3 Bestaande juridische toestand



BPA Withoevenseheide

BPA Draka Polva

RUP Zonevreemde scholen

15Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

Bron: www.geopunt.be

Figuur 4: Ligging Woonbos II volgens het gewestplan met aanduiding van lokale plannen van aanleg
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Bron: www.geopunt.be

Figuur 5: Situering Woonbos II, luchtfoto 1971
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Bron: DSI-platform Bron: DSI-platform

Bron: DSI-platform Bron: DSI-platform

Figuur 6: Verordenend Grafisch Plan BPA Withoefseheide Figuur 7: Verordenend Grafisch Plan BPA Draka Polva

Figuur 8: Verordenend Grafisch Plan RUP Zonevreemde scholen - Zonnekind Figuur 9: Verordenend Grafisch Plan RUP Zonevreemde scholen - GITOK 1
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3.1 Gewestplan
Gewestplan 16 Turnhout: goedgekeurd K.B. 30/09/1977.
Het plangebied is volgens het gewestplan overwegend aangeduid als 
woongebied (bestemmingscode 0100) en woonpark (bestemmingscode 
0104) en heeft zoneringen van parkgebied (bestemmingscode 0500), 
gebieden voor dagrecreatie (bestemmingscode 0401), gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen (bestemmingscode 0200) en natuurgebied 
(bestemmingscode 0701).

3.2 Habitat- en vogelrichtlijngebieden
Het plangebied grenst in het westen aan het Habitatrichtlijngebied (groen) 
‘Kalmthoutse Heide’ (Gebiedscode: BE2100015)
Het plangebied grenst in het oosten aan het Habitatrichtlijngebied (groen) ‘Klein- 
en Groot Schietveld’ (Gebiedscode: BE2100016).
Het plangebied grenst in het westen aan het Vogelrichtlijngebied (blauw) 
“Kalmthoutse Heide” (Gebiedscode: BE2100323).
Het plangebied grenst in het oosten aan het Vogelrichtlijngebied (blauw) ‘De 
Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ (Gebiedscode: BE2101437).

Bron: Gewestplan (geopunt.be) Bron: Habitatgebieden en vogelrichtlijngebieden (geopunt.be)

Figuur 10: Gewestplan Figuur 11: Habitat- en Vogelrichtlijngebieden
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3.3 VEN gebieden
Het plangebied grenst in het westen aan de Grote Eenheid Natuur (GEN) ‘De 
Kalmthoutse Heide’ (Gebiedsnummer: 301).
Beslissing VEN: 31/10/2003

3.4 Voorkooprecht
Voor de percelen van de Withoefse Heide geldt een publiek voorkooprecht op basis van de 

speciale beschermingszone Natuur.

Bron: Vlaams Ecologisch Netwerk (geopunt.be) Bron: Speciale beschermingszones natuur (geopunt.be)

Figuur 12: VEN gebieden Figuur 13: Voorkooprecht
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3.5 Verkavelingvergunningen, milieuvergunningen en 
bodemdecreet

De lijst16 met bodemattesten is gegenereerd uit het geoloket van de OVAM 
met bodeminformatie. Het geoloket toont op een kaart de ligging van de 
bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is en geeft aan in welke 
fase het bodemdossier zich bevindt (oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend 
bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, 
eindverklaring).

De lijst met goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen is opgenomen in bijlage 
3.

16 Zie bijlage 2: Tabel overzicht milieuvergunningen

Bron: Bodemonderzoeken en saneringen (www.geopunt.be)

Figuur 14: Bodemonderzoek en saneringskaart

Figuur 15: Goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen in het plangebied
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Watertoets (2017)
Een zeer klein deel van het plangebied is gelegen in mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden. Het betreft het zuidelijk deel van het 
binnengebied dat gevat is ten noorden van de Hertendreef en tussen de 
Middendreef en de Boswachtersdreef.

Bron: Overstromingsgevoelige gebieden (www.geopunt.be)

Figuur 16: Watertoets
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3.6 Onroerend erfgoed
In het plangebied zijn een beperkt aantal gebouwen en landschappen 
beschermd. 
De Withoefse Heide (deel van de Kalmthoutse Heide) is aangeduid als 
cultuurhistorisch landschap (ID 10289).
Het Klein Schietveld is in de in de landschapsatlas opgenomen als 
landschapsrelict (Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar 
Kempen | ID 10289).

Beschermd erfgoed in het plangebied
ID Omschrijving Status Vaststelling

5980 Villa’s Bolssens-Maerten beschermd monument 15/03/1995

6197 Kalmthoutse Heide beschermd cultuurhistorisch landschap 04/07/1984

Erfgoed opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed
ID Omschrijving Straat Vaststelling

107893 Zomerhuis Karrekiet Canadezenlaan 59 29/03/2019

107927 Parochiekerk Sint-Jozef Heide Max Temmermanlaan 29/03/2019

107901 Station Heide 29/03/2019

107933 Woonhuis Lauwers Rodeweg nr. 82 29/03/2019

107928 Parochiekerk Maria Middelares Missiehuislei 29/03/2019

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waardevolle gebouwen werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/05/2016. Binnen het plangebied 
werden er 46 bijkomende panden geselecteerd met een erfgoedwaarde en/
of bijzondere karakteristieken. De bepalingen van de stedenbouwkundige  
verordening blijven van toepassing in het plangebied.

De stedenbouwkundige verordening heeft als doel het zoveel mogelijk 
behouden en ongeschonden in stand houden van het waardevolle gebouwen en 
patrimonium en houdt in dat er beperkingen gesteld worden aan ingrepen in en 
rond het gebouw.

Bron: www.geopunt.be

Figuur 17: Onroerend erfgoed
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Gebouwen die geselecteerd zijn in de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening waardevolle gebouwen
Straat Huisnummer Bouwjaar

Heikantstraat 146 Woning 1900-1918

Heikantstraat 150 Woning 1900-1918

Heikantstraat 152 Woning 1919-1930

Prinses Elisabethlei 10 Woning 1951

Prinses Elisabethlei 6 Woning 1934

Rodeweg 48 Woning 1952 gerenoveerd

Putsesteenweg 102 Woning 1936

Putsesteenweg 133 Woning 1900-1918

Bevrijdingslei 2 Woning 1900-1918

Bevrijdingslei 10 Woning 1935

Bevrijdingslei 22 Woning 1936

Bevrijdingslei 28 Woning 1959

Bevrijdingslei 52 Woning 1919-1930

Canadezenlaan 3-5 Woning 1900-1918

Canadezenlaan 6 Woning 1900-1918

Canadezenlaan 8 Woning 1900-1918

Canadezenlaan 15-17 Woning 1900-1930

Canadezenlaan 19 Woning 1934

Canadezenlaan 26 Woning 1919-1930

Canadezenlaan 47 Woning 1934

Canadezenlaan 49 Woning 1934

Canadezenlaan 51 Woning 1919-1930

Canadezenlaan 53 Woning 1933

Canadezenlaan 55 Woning 1919-1930

Canadezenlaan 57 Woning 1933

Straat Huisnummer Bouwjaar

Canadezenlaan 65 Woning 1932

Canadezenlaan 67 Woning 1934

Canadezenlaan 73 Woning 1932

Canadezenlaan 75 Woning 1933

Canadezenlaan 79 Woning 1933

Canadezenlaan 112-114 Woningen 1900-1918

Eikenlaan 16 Woning 1934

Eikenlaan 38 Woning 1938

Geusenbacklaan 13 Woning 1919-1930

Geusenbacklaan 17a Woning 1955

Geusenbacklaan 31 Woning 1937 melkhuisje

Heidestatiestraat 4-6 Woningen 1900-1930

Max Temmermanlaan 3 Woning 1934

Max Temmermanlaan 19 Woning 1986

Max Temmermanlaan 21 Woning 1939

Max Temmermanlaan 25 Woning 1919-1930

Max Temmermanlaan 29 Woning 1919-1930

Minnedreef 10 Woning 1934

Withoeflei 50 Woning 1934

Missiehuislei 21 Woning 1919-1930

Kapellensteenweg 548-550 Woning 1931
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Figuur 18: Waardevolle gebouwen in het plangebied
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3.7 Buurtwegen
De wegen die in de Atlas der Buurtwegen (1841) zijn aangeduid zijn opgenomen 
in het openbaar domein.

Bron: Atlas der buurtwegen (www.geopunt.be)

Figuur 19: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (1841)
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Kalmthout was tot op het einde van de 19de eeuw een erg landelijke gemeente. 
De bebouwing was beperkt tot enkele kernen (Kerkeneind, Voordeynde-dorp, 
Achterbroek, Nieuwmoer). Het zuiden van de gemeente (nu Heide) was een 
uitgestrekt onbebouwd heidegebied. Op het einde van de 19de eeuw werd 
Kalmthout aantrekkelijk voor de welgestelde burgerij die die de stad Antwerpen 
ontvluchtte in ruil voor het wonen in een gezonde landelijke omgeving. De 
aanleg van de spoorweg was een belangrijke factor voor de ontwikkeling van 
een bij de stedelingen geliefd ‘lieu de villégiature’. De kern Heide evolueerde op 
een relatief korte tijd van heidegebied tot een villagemeente. 

Aanvankelijk werd er louter geïnvesteerd door de stedelijke hogere burgerij. 
Deze bouwde van alle comfort voorziene tweede verblijven optrokken in de 
vorm van eclectische ‘kasteeltjes’, villa’s en burgerhuizen. Hoewel de schaal, 
vormgeving en uitwerking sterk variëren, verwijzen ze allen naar de luxueuze 
en verfijnde levenssfeer van de belle époque. De landschappelijke villatuinen 
werden naar analogie met de uitgestrekte landhuis- en kasteelparken volgens 
de 18de eeuwse traditie van de Engelse romantische landschapsstijl aangelegd. 
Men beoogde de aanleg van een ‘ideaal’ landschap met wisselde zichten en 
verrassende doorkijkjes en kunstmatig aangelegde vijvers. Deze tuinen bevatten 
ook vaak tuinpaviljoenen, gietijzeren of betonnen brugjes en tuinornamenten.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de suburbanisering ‘gedemocratiseerd.’ Ook 
de middenklasse koos voor het wonen in een groene omgeving. Deze beweging 
werd mogelijk door het toenemend autobezit en de betere bereikbaarheid. 
Reeds in de vroege jaren ‘60 leidde de groeiende welvaart en het daaraan 
verbonden optimisme tot de verwachting dat iedereen een woning in het 
buitengebied kon betrekken. Het aantal verkavelingen en de bebouwing nam 
sterk toe. Deze trend werd bevestigd en versterkt door de gewestplannen. 
De volledige zuidelijke rand van de gemeente werd in dit bestemmingsplan 
aangeduid als woongebied (woongebieden of woonparken). 

De democratisering van het suburbaan wonen leidde steeds meer tot minder 
grote kavels en woningen. Dit is erg duidelijk in de ruimtelijke ontwikkelingen. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd eerst de tuinwijk aangelegd. Deze 
geplande wijk combineert een organisch stratenpatroon met een sterke 
gelijkvormige kavelstructuur. De structuur van de tuinwijk verwijst naar deze van 
de geplande tuinwijken van het interbellum.1718

17 zie https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/
blijvend-aantrekkelijk-tuinwijken-van-de-jaren-30/

18 Zie figuur 21: Geleidelijke toename van de suburbane bebouwing na de Tweede 
Wereldoorlog

4 Bestaande feitelijke toestand
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De eerste grote particuliere initiatieven (Geusenbacklaan, Canadezenlaan, 
Ericalaan) werden bepaald door een eerder organische groei op basis van  ad 
hoc beslissingen en worden gekenmerkt door grote percelen met ruime niet-
bebouwde binnengebieden19. 

De latere verkavelingen (in de omgeving Dennendaal waarvan een eerste deel 
reeds werd ontwikkeld eind jaren 50 begin jaren ’60) zijn gericht op een optimaal 
ruimtegebruik met orthogonaal patroon en gelijkmatige kleine percelen. Deze 
structuur refereert naar de Amerikaanse suburbane geplande ontwikkelingen.20

Deze geleidelijke ontwikkeling is duidelijk herkenbaar op de verschillende 
topografische kaarten.

19 Zie figuur 21: Geleidelijke toename van de suburbane bebouwing na de Tweede 
Wereldoorlog

20 Zie figuur 21: Geleidelijke toename van de suburbane bebouwing na de Tweede 
Wereldoorlog en figuur 22 Sterke toename suburbana bebouwing
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Bron: Vandermaelen kaart 1846-1854 (geopunt.be)

Figuur 20: Zeer beperkte bebouwing in het midden van de 19de eeuw
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Bron: Militair Geografisch Instituut

Figuur 21: Geleidelijke toename van de suburbane bebouwing na de Tweede Wereldoorlog
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Bron: Militair Geografisch Instituut

Figuur 22: Sterke toename suburbane bebouwing
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Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Figuur 23: Ruimtelijke ontwikkeling 1971
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Bron: GRB (geopunt.be)

Figuur 24: Ruimtelijke ontwikkeling 2019
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4.1 Ruimtelijk-morfologische deelgebieden
Het plangebied omvat de volledige zuidelijke rand van de gemeente Kalmthout. 
Dit is een omvangrijk gebied dat op basis van ruimtelijke kenmerken opgedeeld 
kan worden in een aantal omgevingen met gelijkaardige kenmerken. Deze 
opdeling wordt gehanteerd om de bestaande feitelijke toestand gebiedsgericht te 
beschrijven.



Deelgebied Woonbos Max 
Temmermanlaan - Canadezenlaan

Deelgebied Woonbos Canadezenlaan 
- Kapellensteenweg

Deelgebied Kapellensteenweg - 
Van Dammedreef

Deelgebied Tuinwijk

Deelgebied De Vroente

Deelgebied Beauvoislaan

Deelgebied Dennendaal
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Bron: Luchtfoto (geopunt.be)

Figuur 25: Ruimtelijk-morfologische deelgebieden
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4.1.1 Deelgebied Tuinwijk
Dit deelgebied is gelegen tussen de kern van Heide en de Withoefse Heide. 
Het is de eerste geplande suburbane uitbreiding van de kern. De ontwikkeling 
startte kort na de Tweede Wereldoorlog. De wijk is beperkt tot vijf straten die als 
laan zijn aangelegd. De Guido Gezellelaan is de centrale drager en verbindt de 
wijk met het centrum van Heide. De laan heeft en gebogen vorm en kruist de 
Antoine De Preterlaan en de Koningin Astridlaan. De Sint-Lutgardislaan en de 
Culturalaan zijn twee korte verbindingsstraten. 

De woningen en het openbaar domein zijn opgebouwd op basis van een strak 
patroon met woningen en percelen in een gelijkaardige inplanting, morfologie 
en architectuur. De structuur van het openbaar domein verwijst expliciet naar de 
geplande vormgeving van de eerste tuinwijken. Een groot deel van de woningen 
is optrokken met de typische stijlkenmerken van de naoorlogse periode. De wijk 
heeft daardoor nog een herkenbare identiteit. De percelen hebben een relatief 
beperkte omvang (ca. 800m²) met ruime tuinen waardoor het beeld van de 
groene omgeving bewaard is. De straten zijn aangelegd als groene lanen. De 
laanbomen zijn aangeplant in de brede bermen

Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 26: Deelgebied Tuinwijk | Luchtfoto 1971

Figuur 27: Deelgebied Tuinwijk | Luchtfoto 2019
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De gemeentelijke begraafplaats in het zuidoosten (binnengebied Antoine De 
Preterlaan, Vredelaan en Guido Gezellelaan) en het speelpleintje langs de 
Guido Gezellelaan zijn groene ruimten en bevestigen het parkkarakter van de 
tuinwijk.

Oppervlakte deelgebied 211908 m²

Aantal woonpercelen 217

Aantal woonpercelen per ha 7/ha

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 699 m²

Totale oppervlakte bebouwing 2269 m² 11%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 105 m² 10%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 17245 m² 8%

Oppervlakte parken en natuurgebieden 16706 m² 8%

Oppervlakte openbaar domein 41536 m² 20%

Kwantitatieve analyse

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Figuur 28: Deelgebied Tuinwijk | laanbeplanting en groene bermen

Figuur 29: Deelgebied Tuinwijk | herkenbare architectuur
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4.1.2 Deelgebied Max Temmermanlaan – Canadezenlaan
Dit deelgebied omvat de bebouwing langs de Max Temmermanlaan in het 
noorden en het woongebied aan de Canadezenlaan in het zuiden. Het gebied 
wordt lokaal aangeduid als ‘Klein Zwitserland.’ Dit deelgebied is ontwikkeld in 
begin van de jaren ’60 met ruime verkavelingen. Er was geen overkoepelende 
visie. De wegen en percelen zijn vaak organisch gegroeid en verdeeld op 
basis van de eigendom. Dit heeft geleid tot omvangrijke tuinen waardoor de 
bosrelicten langer behouden zijn. In de omvangrijke binnengebieden is de 
bosstructuur behouden. De fragmentarische ontwikkeling heeft echter geleid 
tot wegen met een gedifferentieerd profiel, wegen die niet in het openbaar 
domein zijn opgenomen (Elzendreef) en tot initiatieven om de woondichtheid 
te verhogen waaronder het bouwen in de tweede lijn en het aanleggen van 
insteekwegen (Ericalaan).

De verkaveling langs de Max Temmermanlaan is ouder dan het gewestplan. 
De percelen langs de noordzijde van de weg zijn dieper (ca. 100 meter) dan de 
woonzone van het gewestplan (ca. 60 meter). Hierdoor is een brede strook van 
de percelen gelegen in natuurgebied. Op het grootste deel van de percelen in 
deze strook natuurgebied is het natuurlijk bos behouden. Op een beperkt aantal 
percelen is de bebossing verdwenen en zijn de natuurwaarden beperkt.

De percelen hebben een relatief grote omvang (gemiddeld ≥. 2.500m²). De 
grote tuinen zijn overwegend ingericht als parktuin met behoud van het beboste 
karakter. In dit deelgebied zijn er drie grote vennen bewaard. Deze hebben 
een landschappelijke en ecologische waarde. Het wegprofiel van de Max 
Temmermanlaan en de Geusenbacklaan is erg breed en wordt bepaald door de 
statige laanbomen. Ook in de Fazantendreef zijn laanbomen aangeplant.

Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 31: Deelgebied Max Temmermanlaan - Canadezenlaan | Luchtfoto 2019

Figuur 30: Deelgebied Max Temmermanlaan - Canadezenlaan | Luchtfoto 1971
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Omwille van de private initiatieven zijn een aantal straten niet aangelegd als 
groene lanen. In de Hazendreef en Ericalaan zijn geen laanbomen aangeplant, 
de Dennendreef wordt bepaald een houtwal die gegroeid is uit natuurlijke    
opslag. 

Omwille van de grote percelen en de geringe bouwdichtheid is het voorkomen 
van een groene bosomgeving behouden. 

De woningbouw wordt bepaald door een zeer sterke diversiteit. De eerste 
woningen zijn opgetrokken vanaf 1950. Op een groot aantal kavels zijn de 
eerste woningen al vervangen. Hierdoor is er een groot onderscheid aan 
morfologie en vormgeving van de woningen. De tuinen zijn steeds formeel 
afgebakend met een grote diversiteit aan uitvoeringen.

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Figuur 32: Dennendreef

Figuur 33: Hazendreef

Figuur 34: Geusenbacklaan
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Bron: google.nl/maps Bron: google.nl/maps

Figuur 35: Max Temmermanlaan Figuur 37: Max Temmermanlaan

Figuur 36: Max Temmermanlaan Figuur 38: Minnedreef



40 Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

Bron: google.nl/maps Bron: google.nl/maps

Figuur 39: Minnedreef Figuur 40: Minnedreef

Figuur 41: Dennendreef Figuur 42: Woning moderne stijl
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Langs de Canadezenlaan zijn in de omgeving van het Heidestatieplein een 
aantal gebouwen met meergezinswoningen opgetrokken. Tegenover deze 
gebouwen is een basisschool ingeplant. 

Het bouwblok Vredelaan - Max Temmermanlaan wordt bepaald door 
gemeenschapsvoorzieningen: de Sint-Jozefskerk met parochiezaal, basisschool 
en voetbalterrein met kantine en tribune. Langs de westzijde van de Vredelaan 
en de zuidzijde van de Vredelaan zijn een beperkt aantal woningen ingeplant.

Oppervlakte deelgebied 946788 m²

Aantal woonpercelen 396

Aantal woonpercelen per ha 4 /ha

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 1993 m²

Totale oppervlakte bebouwing 69088 m² 7%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 174 m² 6%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 466254 m² 49%

Oppervlakte parken en natuurgebieden 25777 m² 3%

Oppervlakte openbaar domein 136189 m² 14%

Kwantitatieve analyse

Bron: google.nl/maps

Figuur 43: Meergezinsgebouwen in de Canadezenlaan
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4.1.3 Deelgebied Canadezenlaan – Kapellensteenweg
Dit gebied grenst in het zuiden aan de gemeentegrens. Deze beslaat de 
achterste perceelsgrens van de woningen in de Eikenlaan ten westen van 
het spoor en de as van de Elisabethlaan ten westen van het spoor. De 
Kapellesteenweg vormt de oostelijke grens van het deelgebied. Het gebied 
wordt bepaald door de barrière van de spoorweg en de verkeersfunctie van de 
Kapellensteenweg.

De woningen ten westen van de spoorweg zijn opgebouwd volgens een 
strak raster van rechthoekige percelen met diepe tuinen. De woningen zijn 
overwegend opgetrokken op een bouwlijn en hebben een gelijkaardige 
morfologie. De percelen zijn minder breed, de percelen overwegend vertuind. De 
hoogstammige bomen in tuinen vormen een robuuste groenstructuur.

De omgeving ten oosten van de spoorweg en ten zuiden van de Withoeflei 
en Lorkendreef wordt bepaald door de beperkte diepte van de bouwblokken. 
De percelen zijn kleiner en minder diep. De percelen zijn volledig vertuind. De 
breedte van het openbaar domein beperkt, van de oorspronkelijke bos is enkel 
een smalle strook op de uiterste perceelsgrenzen van de tuinen behouden. De 
strook én de laanbeplanting langs het openbaar domein zijn beeldbepalend.

Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 44: Deelgebied Canadezenlaan - Kapellensteenweg | Luchtfoto 1971

Figuur 45: Deelgebied Canadezenlaan - Kapellensteenweg | Luchtfoto 2019
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Bron: google.nl/maps Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps Bron: google.nl/maps

Figuur 46: Bebouwing Merellaan Figuur 48: Bebouwing Henri Van Stratenlaan

Figuur 47: Woningen langs de Beeklei Figuur 49: De spoorweg vormt een sterke barrière | zicht vanuit de Beeklei
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De omgeving ten noorden van de Heidestatiestraat wordt bepaald door het 
kernwinkelgebied en het woonzorgcentrum dat centraal in het bouwblok 
Wilgendreef-Leopoldstraat - Heidestatiestraat is opgetrokken. Dit is de enige 
omgeving die bepaald wordt door gesloten (Heidestatiestraat en Leopoldstraat) 
en halfopen (Wilgendreef) woningbouw en het overwegend voorkomen van 
handel en diensten. 

De Heidestatiestraat wordt bepaald door schaalvergroting met appartementen 
die boven de handelszaken zijn opgetrokken. In de Leopoldstraat is de 
historische laanbeplanting in het plangebied beperkt tot bomen die slechts aan 
een zijde van de weg zijn ingeplant. De tuinen hebben een beperkte omvang, 
zijn sterk versnipperd en worden bepaald door de hoge bebouwings- en 
verhardingsgraad.

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Figuur 50: Bebouwing Heidestatiestraat (noord)

Figuur 51: Bebouwing Leopoldstraat
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Oppervlakte deelgebied 584997 m²

Aantal woonpercelen 481

Aantal woonpercelen per ha 15 /ha

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 854 m²

Totale oppervlakte bebouwing 95074 m² 16%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 198 m² 13%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 108169 m² 18%

Oppervlakte parken 0 m² 0%

Oppervlakte openbaar domein 89936 m² 15%

Kwantitatieve analyse

Bron: google.nl/maps

Figuur 52: Bebouwing Wilgendreef

Figuur 53: Bebouwing Withoeflei
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4.1.4 Deelgebied Kapellensteenweg – Van Dammedreef
Dit deelgebied grenst in het noorden aan de Beauvoislaan en in het zuiden 
aan de gemeentegrens (Prins Albertlei). Het gebied wordt bepaald door het 
grote aantal parken en gemeenschapsvoorzieningen. Het parkgebied aan de 
Beauvoislaan is ruimtelijk deel van deze omgeving. De twee scholen (Gitok en 
basisschool Zonnekind) zijn niet opgenomen in dit plan.

Het gebied heeft een uitgesproken groen karakter. Dit wordt bepaald door de 
parkgebieden, de percelen met gemeenschapsvoorzieningen en de omvangrijke 
percelen met diepe tuinen. De woondichtheid is beperkt. De gebouwen zijn 
vaak willekeurig op het perceel ingeplant en worden bepaald door de grote 
omvang. Dit gebied wordt bepaald door het groot aantal natuurlijke vennen en 
de robuuste bosstructuur.

Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 54: Deelgebied Kapellensteenweg - Van Dammedreef | Luchtfoto 1971

Figuur 55: Deelgebied Kapellensteenweg - Van Dammedreef | Luchtfoto 2019
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Oppervlakte deelgebied 710855 m²

Aantal woonpercelen 106

Aantal woonpercelen per ha 1 /ha

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 4994 m²

Totale oppervlakte bebouwing 28782 m² 4%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 272 m² 3%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 229248 m² 32%

Oppervlakte parken 182269 m² 26%

Oppervlakte openbaar domein 35278 m² 5%

Kwantitatieve analyse

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Figuur 56: Woonomgeving van Dammedreef

Figuur 57: Woonomgeving Missiehuislei

Figuur 58: Woonomgeving Albertlei
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4.1.5 Deelgebied Dennendaal
Dit gebied wordt begrensd door de Van Dammedreef in het westen, het Klein 
Schietveld in het oosten en de Beauvoislaan in het noorden. De omgeving wordt 
bepaald door het sterk geplande karakter. Het wegenpatroon en de kavels zijn 
strak gevormd op basis van een orthogonaal patroon. De percelen hebben 
een beperkte omvang. De inplanting én de morfologie van de woningen is 
daardoor sterk herkenbaar. Het bebouwingspercentage van de kavels is voor het 
woonparkgebied relatief hoog.

De wegen zijn alle aangelegd als lanen. De Hertendreef is een centrale drager. 
De laanbeplanting én het hoge aantal bomen op de individuele kavels bevestigt 
het beeld van woonbos. De Middendreef is niet als laan aangelegd. De noord-
zuidgerichte lanen hebben omwille van de lengte een sterke perspectiefwerking.

Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 59: Deelgebied Dennendaal | Luchtfoto 1971

Figuur 60: Deelgebied Dennendaal | Luchtfoto 2019
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Bron: Luchtfoto en GRB (geopunt.be)

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Bron: google.nl/maps

Figuur 61: Bebouwingspatroon Dennendaal

Figuur 62: Middendreef

Figuur 63: Dreven bepalen de identiteit van de wijk

Figuur 64: Boswachterdreef
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Oppervlakte deelgebied 1238961 m²

Aantal woonpercelen 518

Aantal woonpercelen per ha 4 /ha

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 2035 m²

Totale oppervlakte bebouwing 101801 m² 9%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 197 m² 6%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 79284 m² 6%

Oppervlakte parken 0 m² 0%

Oppervlakte openbaar domein 146168 m² 12%

Kwantitatieve analyse

Bron: google.nl/mapsBron: google.nl/maps

Figuur 66: VinkenlaanFiguur 65: Hortensiadreef
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4.1.6 Deelgebied Beauvoislaan
Dit gebied wordt gevat tussen de Beauvoislaan en het Klein Schietveld. De 
bebouwing is overwegend opgetrokken langs de Beauvoislaan. Enkel tussen de 
Mastendreef en de Franseweg en langs de Heikantstraat deint de woningbouw 
uit naar het zuiden.

De versnippering van de binnengebieden is beperkt. Het groene karakter wordt 
bepaald door de twee grote parkgebieden, de nabijheid van het Klein Schietveld 
en de ruime kavels.

Oppervlakte deelgebied 314264 m²

Aantal woonpercelen 60

Aantal woonpercelen per ha 1

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 4015 m²

Totale oppervlakte bebouwing 11880 m² 4%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 198 m² 3%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 62869 m² 20%

Oppervlakte parken 153517 m² 49%

Oppervlakte openbaar domein 5916 m² 2%

Kwantitatieve analyse Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 67: Deelgebied Beauvoislaan | Luchtfoto 1971

Figuur 68: Deelgebied Beauvoislaan | Luchtfoto 2019
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4.1.7 Deelgebied De Vroente
Dit gebied is beperkt tot de onthaalcentrum tot de Kalmthoutse Heide. 
Het gebied omvat de bestaande bebouwing en de parkeerterreinen. Het 
gebied is opgenomen om een juridisch kader te creëren waardoor een 
kwalitatieve transformatie vergund kan worden. Het overige deel van het BPA 
Withoevenseheide wordt niet opgenomen en blijft integraal behouden.

Oppervlakte deelgebied 21311 m²

Aantal woonpercelen 0

Aantal woonpercelen per ha 0

Gemiddelde oppervlakte woonpercelen 0 m²

Totale oppervlakte bebouwing 2124 m² 10%

Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel 0 m² 0%

Oppervlakte niet-aangesneden binnengebieden 0 m² 0%

Oppervlakte parken en natuurgebieden 21311 m² 100%

Oppervlakte openbaar domein 0 m² 0%

Kwantitatieve analyse

Bron: Luchtfoto 1971 (geopunt.be)

Bron: Luchtfoto 2019 (geopunt.be)

Figuur 69: Deelgebied De Vroente| Luchtfoto 1971

Figuur 70: Deelgebied De Vroente | Luchtfoto 2019
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4.2 Bestaande ruimtelijke structuur

De ruimtelijke structuur wordt bepaald door groene omgeving, de ruime kavels, 
de zeer beperkte aanwezigheid van functies andere dan wonen en de inrichting 
van het openbaar domein als lanen. 

De parken, beboste delen van gemeenschapsvoorzieningen en niet-
versnipperde binnengebieden vormen belangrijke groenstructuren. De 
ecologische waarde van deze gebieden is erg hoog. Dit wordt nog versterkt 
door de aanwezigheid van vennen en de nabijheid van de beschermde 
natuurgebieden (Kalmthoutse Heide en Klein-Schietveld).

De ruimtelijke en ecologische belangrijkste groenstructuur is gesitueerd langs 
Geuzenback (lokaal ook gekend als Klein Zwitserland) en het gebied tussen de 
Kapellensteenweg en de Van Dammedreef en de Beauvoislaan.

4.1.8 Een grote variatie in deelgebieden
De beschrijvingen van de deelgebieden duidt aan dat er een grote variatie is in 
de bebouwing en het ruimtegebruik in de verschillende deelgebieden. Door de 
kwantitatieve analyses per deelgebied met elkaar te vergelijken in onderstaande 
tabel is inzichtelijk gemaakt waarin ze verschillen.

Het deelgebied Canadezenlaan–Kapellensteenweg heeft de meeste 
woonpercelen per hectare (15). Dit is meer dan het dubbele van het volgende 
deelgebied. Ook de gemiddelde bebouwingsgraad is sterk verscheiden per 
deelgebied. Deelgebied De Vroente is een natuurgebied. De Beavoislaan 
en Kapellensteenweg–Van Dammedreef worden bepaald door het sterke 
aandeel aan parken of natuurgebieden (respectievelijk 49% en 26%. In deze 
gebieden is het aandeel woonpercelen per hectare beperkt tot één. Het 
percentage openbaar domein binnen de deelgebieden is gelijkaardig. Er is een 
duidelijk onderscheid tussen de deelgebieden met een zeer lage en een lage 
woondichtheid.

Kwantitatieve vergelijking deelgebieden

Deelgebieden Aantal woonpercelen per ha Gemiddelde bebouwingsgraad per woonperceel Aandeel parken en/of natuurgebieden Aandeel openbaar domein

Tuinwijk 7/ha 10% 8% 20%

Max Temmermanlaan–Canadezenlaan 4/ha 6% 3% 14%

Canadezenlaan–Kapellensteenweg 15/ha 13% 0% 15%

Kapellensteenweg–Van Dammedreef 1/ha 3% 26% 5%

Dennendaal 4/ha 6% 0% 12%

Beauvoislaan 1/ha 3% 49% 2%

De Vroente 0/ha 0% 100% 0%
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Bron: Digitale boswijzer Vlaanderen 2015 (geopunt.be)

Figuur 71: Bebossing in het plangebied
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Bron: Biologische waarderingskaart 2 (geopunt.be)

Figuur 72: Gebieden met belangrijke natuurwaarden
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5.1 Verenigbaarheid met het beleidskader
5.1.1 Overeenstemming Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Kalmthout is in het RSV aangeduid als buitengebied. Het beleid voor het 
buitengebied is gericht op het vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, 
natuur en bos. Wonen en werken wordt geconcentreerd in de kernen.

• Het RUP kiest voor een zuinig ruimtegebruik. Het behoud van open ruimten 
is in overeenstemming met het RSV. 

5.1.2 Overeenstemming Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen
Het plangebied is in het RSPA aangeduid als een onderdeel van het bebouwd 
perifeer landschap. Het ruimtelijk concept voor deze deelruimte schetst het beeld 
van een beperkt aantal concentraties, dikwijls lijnvormig in een grootstedelijk 
park. Een functie als een grootstedelijk park heeft nood aan voldoende 
onbebouwde ruimte. Het RSPA wil de open ruimte maximaal behouden en duidt 
gebieden aan waar nog ruimte is voor een mogelijke verdichting van functies. 

• Het RUP kiest voor een zuinig ruimtegebruik en vrijwaart de open ruimte. 
Het behoud van open ruimten is in overeenstemming met het RSPA. 

5.1.3 Overeenstemming Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Het woonbos is in herhaaldelijk in het GRS beschreven. Het woonbos is deel 
van de deelruimte natuur- en landschapspark. “Het natuur- en landschapspark 

wordt bepaald door het grensoverschrijdende heidegebied en de woonparken. 

Dynamische ruimtelijke ontwikkelingen worden beperkt. De open ruimte wordt 

maximaal beschermd. De natuurgebieden worden beter verbonden, de bossen 

en de woonparken behouden en beschermd. …. De poort tot de Kalmthoutse 

Heide kan ruimtelijk geoptimaliseerd worden. …. Waardevolle woningen worden 

gekoesterd, het behoud gestimuleerd.”21

“De kenmerkende identiteit van de woonparken in het zuiden van de deelruimte 

(Geuzenbak, Dennendaal en zuidzijde Heikant) wordt behouden door het 

bewaren van het beboste karakter en het beschermen van waardevol erfgoed.”22

“Het ruimtelijk voorkomen van de woonparken in het zuiden en het noorden is 

bepalend voor de identiteit van de gemeente en wordt bevestigd. Dit houdt in dat 

de natuur- en landschapswaarde en het bosbestand behouden wordt. Verdere 

bouwverdichting of functieverweving is niet wenselijk. Bosverdunning is niet 

wenselijk. Dit beleid wordt gestuurd door gerichte maatregelen (sensibiliseren, 

ondersteunen, handhaven, opleggen van voorwaarden in de vergunning, 

verkaveling of RUP).” 23

21 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 46
22 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 47
23 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 48

5 Beleidsvisies en –studies
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“Het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen duidt aan dat de verbinding 

met het Klein Schietveld loopt door de woonparkgebieden Geuzenbak en 

Dennendaal. Dit houdt in dat de woondichtheid … beperkt wordt. …. Bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de woondichtheid en de inrichting van tuinen 

tussen deze stapstenen. Een aangepaste inrichting van het openbaar domein, 

tuinen en parken kunnen de barrières voor de gewenste migraties verder 

beperken. Verder onderzoek moet aanduiden welke initiatieven wenselijk en 

mogelijk zijn om deze natuurverbinding te creëren.” 24

Volgende acties en maatregelen worden voorgesteld:
• “Opmaken van instrumenten om de woondichtheid in de verschillende 

woongebieden van deze deelruimte te beperken (RUP Woonbos II).”

• “Nemen van initiatieven om de gewenste natuurverbinding Kalmthoutse 

Heide - Klein Schietveld te garanderen en te versterken (RUP Woonbos II).” 

• “Planmatig beheer voor het behoud en het beheer van lanen en bermen in 

de woonparken/woonbossen.”

• Herwaarderen van de omgeving van de poort tot de Kalmthoutse Heide.” 25

“De Vroente is aangeduid als poort tot de Kalmthoutse Heide. De poort biedt 

informatie voor de bezoeker, organiseert activiteiten en biedt vorming en 

opleiding aan. Rond dit centrum is een 

24 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 49
25 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 56

parkeerterrein aangelegd en zijn enkele horecazaken gelegen. De locatie 

is het startpunt van verschillende wandelingen en is gelegen langs het 

fietsknooppunten netwerk. De omgeving is organisch gegroeid waardoor er 

steeds elementen bijgevoegd zijn en de structuur van de poort minder duidelijk 

is. De poortfunctie kan verder versterkt worden. De verblijfsfunctie van het 

openbaar domein rond het NEC kan verbeterd worden. Dit kan mogelijk 

gerealiseerd worden door de relatie tussen de horecazaken en het plein te 

versterken. Ontwerpend onderzoek kan aanduiden welke initiatieven mogelijk 

zijn.”26 … “De onthaal- en poortfunctie van De Vroente kan verbeterd worden. 

Het gebouw kan richten naar de zuidgevel waardoor de relatie met de Withoefse 

Heide beklemtoond kan worden. De zuidzijde van het gebouw biedt ruimte voor 

terrassen en verblijven.” 27

“De Vroente is één van de vier toegangspoorten tot het grensoverschrijdend 

natuurgebied. De poort bundelt het toeristisch informatiekantoor, het 

Natuureducatief centrum en het bijenteeltmuseum. De poort beschikt over 

een ruim parkeerterrein en vormt de startplaats voor wandel- en fietsroutes. In 

de onmiddellijke omgeving zijn er picknickplaatsen en horeca. Deze poort is 

organisch gegroeid. Het is wenselijk dat de gebouwen en omgeving aangepast 

worden aan het concept van toegangspoorten tot natuur- en landschapsparken. 

Dit houdt in dat de beeld- en belevingswaarde verhoogd wordt, het comfort 

van de bezoekers verbeterd worden en dat de verschillende aspecten van de 

recreatieve beleving beter verweven worden.”28 

26 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 50
27 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 52
28 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 195
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Met betrekking tot de natuurlijke structuur worden de natuurwaarden in het 
plangebied herhaaldelijk benoemd. De parkgebieden ten zuiden van de 
Beauvoislaan zijn aangeduid als droge natuurverbindingen van lokaal niveau.29 
De vijver aan de Hortensiadreef is aangeduid als een natuurontwikkelingsgebied 
van lokaal niveau30. De oude vijvers en vennen in de omgeving Geusenbacklaan 
- Hazendreef moeten omwille van de landschappelijke, ecologische en 
historische overwegingen gevrijwaard worden. “Deze vennen zijn niet enkel 

waardevolle landschapselementen maar ook zeer belangrijke ecologische 

stapstenen. Initiatieven tot het behouden en versterken van de natuurwaarden 

zijn wenselijk.” 31

Het beperken van de woondichtheid in de woonbossen (opmaak RUP Woonbos 
II) is opgenomen bij de acties met betrekking tot natuurontwikkeling. 32

Het GRS kiest voor een gedifferentieerd woonbeleid. “Het open en groene 

karakter van de woonbossen en woonparken wordt gevrijwaard door het 

beperken van de woondichtheid. Inbreidingsprojecten kunnen enkel worden 

toegestaan zonder bijkomende wegenaanleg en mits maximaal behoud van 

het bos- en bomenbestand. In het RUP woonbos is het bijkomende verkavelen 

(opdelen) van ingesloten en beboste binnengebieden niet toegestaan. 

De bosbestanden van de niet-bebouwde binnengebieden van de overige 

woonbossen worden maximaal beschermd. Invullingen met een beperkte impact 

kunnen overwogen worden. 

29 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 103
30 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 99
31 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 106
32 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 108

Het behoud van de zeer lage (woon)dichtheid van deze bosomgevingen wordt 

afgedwongen door het herbestemmen van deze gebieden. Verder onderzoek 

moet bepalen op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Uitzonderlijk kan een 

gebiedsgerichte puntsgewijze verdichting mogelijk toegestaan worden. Deze 

moet kaderen in een visie op de bredere omgeving waaronder de nabijheid 

tot de kern, de realisatie van de natuurverbindingen en groene vingers, het 

beperken van nieuwe wegeninfrastructuur,… Deze uitzonderingen kunnen enkel 

toegestaan worden na verder onderzoek en mits het gebruik van een geschikt 

instrumentarium (RUP, verordening,…).” 33

De omgeving van de woonbossen is daarom niet opgenomen in de 
woningbouwprogrammatie: “De residentiële woonomgevingen in de voormalige 

bossen worden bepaald door de geringe woon- en bebouwingsdichtheid en het 

groot aandeel aan bosjes, bosrestanten, parkgebieden en ruime parktuinen. 

De woonkwaliteit wordt bepaald door het ruimtelijk voorkomen. Een sterke 

verdichting van deze omgevingen is niet wenselijk. 

• Een bebouwing van de (veelal beboste) binnengebieden is niet wenselijk. 

• Bijkomende bebouwing langs uitgeruste wegen kan slechts verantwoord 

worden wanneer het groene voorkomen maximaal behouden blijft, de 

woondichtheid erg laag is (ca. 5 woningen per ha.) en de ecologische en 

landschappelijke waarden gerespecteerd worden. 

• De gemeenschapsvoorzieningen in deze omgevingen kunnen behouden 

blijven wanneer de bebouwingsdichtheid beperkt is en de ecologische 

en landschappelijke waarden behouden blijft. De ontwikkeling van 

andere niet-woonfuncties is niet gewenst, met uitzondering van een 

beperkte horecaconcentratie in de omgeving van de toegangspoort tot de 

Kalmthoutse Heide.” 34

33 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 113-114
34 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 125
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De woonbossen zijn gebieden waar de lagere woondichtheid beschermd wordt. 
“De woonbossen bieden een hoge ruimtelijke en woonkwaliteit en bepalen 

de identiteit van Kalmthout. Deze ruimtelijke kwaliteit wordt gekoesterd. 

De woondichtheid wordt beperkt. Dit houdt in dat nieuwe verkavelingen 

waarvoor nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden niet wenselijk zijn. Het 

bosbestand wordt maximaal behouden. Ook het opdelen van percelen wordt 

beperkt. In navolging van het RUP Woonbos kan het opdelen van bestaande 

woningen overwogen worden mits dit niet leidt tot het opsplitsen van het 

kadastraal perceel, het ruimtelijk verdelen van de niet bebouwde ruimte en 

een sterke toename van de bebouwing en/of verharding. Dit wordt juridisch 

verankerd in een RUP Woonbos II.” 35

De opmaak van een gemeentelijk RUP voor het Woonbos II “met aandacht 

voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen en gebouwen” is opgenomen bij de acties 
met betrekking tot het woonbeleid en de nederzettingsstructuur. 36

Het woonbos is ook opgenomen in de gewenste landschappelijke structuur. 
“Het woonbos (bestemmingszone RUP) is een woongebied waarbij de 

functies wonen en bos gelijkwaardig zijn. Het woonbos vormt een verbinding 

tussen de bebouwde kern van Heide en Kalmthout en de omringende bosen 

heidecomplexen. 

35 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 132
36 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 136

Het woonbos omringt de kern van Heide in het zuiden en omvat Vogelzang, 

Heuvel en Markgraaf in het oosten. Het woonbos onderscheid zich van andere 

suburbane woonomgevingen door de grote kavels, de beperkte bebouwing- en 

woondichtheid en de beboste tuinen en binnengebieden. Het geborgen karakter 

van het woonbos wordt behouden. Dit houdt in dat de wegen niet verbreed 

worden en dat de toegangen niet geaccentueerd worden. Het woonbos wordt 

bepaald door de beplanting: 

• Het waardevol bomen- en heesterbestand bepaalt de omgevingskwaliteit 

van het woonbos. Dit bestand wordt maximaal behouden. 

• Verdichting van de bebouwing en een verdunning van het bomenbestand 

zijn in het woonbos niet gewenst. 

• De dreven worden beschermd. Zieke bomen worden vervangen. Dreven 

accentueren de hiërarchie van de wegen woonstraten (Putsesteenweg, 

Kapellensteenweg,…) en bepalen de identiteit van straten en wijken in het 

woonbos (Geusenback, Dennendael, Lindendreef,…). 

• Het cultuurhistorisch waardevol bouwkundig patrimonium met zijn fin-de-

siècle en interbellumarchitectuur wordt beschermd. Verbouwingen worden 

uitgevoerd met respect voor authentieke elementen en materialen van de 

gebouwen. Ook de tuinen zijn in een aantal gevallen historisch waardevol, 

met kleine natuurelementen (relicten van oude kleiputten in Dennendael).”37 

37 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 179
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In het bindend deel zijn een aantal ruimtelijke kernbeslissingen opgenomen met 
betrekking tot het woonbos:

RKB 21: “Opmaak van een gemeentelijk R.U.P. voor het woonbos II met 

aandacht voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, 

cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen en gebouwen.” 38

RKB 19: “Begeleiding van de herontwikkeling van De Vroente als toeristisch 

recreatieve poort.” 39

RKB 16: De tuinwijk Heide is opgenomen als een cluster van lokale 
erfgoedelementen. 40

RKB 17: De Vroente is opgenomen in de selectie van toeristisch-recreatieve 
knooppunten type I. Het Suske en Wiskemuseum als is opgenomen in de 
selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten type II.41

RKB 09: De parkgebieden ten zuiden van de Beauvoislaan zijn opgenomen in 
de selectie van lokale droge natuurverbindingen. 42

RKB 07: De vijver aan de Hortensiadreef is opgenomen in de selectie van lokale 
natuurontwikkelingsgebieden. 43

• Het RUP geeft uitvoering aan het richtinggevend en bindend kader van het 
ruimtelijke structuurplan van de gemeente.

38 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 13
39 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 12
40 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 11
41 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 11
42 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 8
43 Actualisatie GRS, richtinggevend deel, p. 7

Bron: GRS kaartbundel richtinggevend

Figuur 73: Synthese gewenste ruimtelijke structuur (detail)
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5.2 Evaluatie RUP Woonbos I
Het RUP Woonbos werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 
30/05/2016. Na drie jaar heeft de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening de 
werking en impact geëvalueerd. Hieruit blijkt dat:
1. Het aantal aanvragen over het opdelen van bebouwde en niet-bebouwde 

percelen is vrij beperkt.
2. Het aantal aanvragen tot het opdelen van woningen is beperkt.
3. Er een sterke maatschappelijke vraag is naar het behoud van de beboste 

binnengebieden en de beperkte woondichtheid.
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6.1 Ruimtelijke analyse
De woonbossen zijn gelegen tussen de Kalmthoutse Heide en het Klein 
Schietveld. Het plangebied grenst in het zuiden aan de woonbossen van 
Kapellen. De woonbossen zijn groene en bosrijke woonomgevingen met veelal 
relatief grote kavels en ruime vrijstaande woningen. Het gebied was tot het begin 
van de 20ste eeuw overwegend heide en deel van enkele kasteeldomeinen. Al 
voor de Eerste Wereldoorlog werd het systematisch bebost voor de houtwinning. 
Het gebied werd overwegend verkaveld in de jaren ’60, ’70 en ’80. 

Door de ligging tussen de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld hebben 
de woonbossen een verbindende functie in het ecologisch netwerk van de 
gemeente. De natuurlijke structuur is door de verkavelingen sterk versnipperd. 
De tuinen van grotere bouwblokken vormen grote eenheden. Deze beboste 
kernen, de grote parktuinen, de vennen en de bomenrijen (lanen) leiden samen 
tot een sterk groene omgeving met een specifieke beeld-, belevingswaarde en 
aantrekkelijke woonomgeving met een hoge ecologische kwaliteit. 

In het plangebied zijn een aantal gemeenschapsvoorzieningen aanwezig: 
onthaalcentrum De Vroente, scholen GITOK en Het Zonnekind, voetbalterrein 
Heide, parochiecentrum Heide, Missiehuis, …), een belangrijke aantal 
parkgebieden (het park aan de Van Dammedreef, het park ten noorden en ten 
zuiden van de GITOK gebouwen aan de Kapellensteenweg, het park rond van 
de basisschool in de Zonnekinddreef, het park rond het Missiehuis44, de twee 
parken ten zuiden van de Beauvoislaan, de begraafplaats), het natuurgebied 
langs de Van Dammedreef en een hoog aantal vennen (Max Temmermanlaan, 
Hazendreef, Kapellensteenweg, Missiehuislei, Van Dammedreef, …).

44 Site zorgcentrum De Kade, Kontiki Heder.

De woonbossen hebben overwegend een residentiele functie. Het gebied wordt 
bepaald door vrijstaande villa’s. In een beperkt aantal straten (Wilgendreef, 
…) zijn woningen opgetrokken in halfopen bebouwing. Enkel langs de 
Heidestatiestraat en de Leopoldstraat zijn de woningen opgetrokken in gesloten 
woningbouw. Deze straten worden bepaald door een hoge woondichtheid, een 
hoge bebouwinggraad en een sterke verweving van wonen met andere functies. 
In het overige del van het plangebied zijn handelsactiviteiten bijna afwezig en 
zijn diensten veelal beperkt tot niet-loketgebonden activiteiten (kantoren van vrije 
beroepen als nevenfunctie in een woning).

In het plangebied is de omgeving van de Missiehuislei en Geuzenback opvallend 
groener omwille van de grote niet aangesneden binnengebieden. De omgeving 
van Dennendaal is sterker versnipperd maar wordt sterk bepaald door de lanen 
en groene tuinen. Enkel de omgeving van de Heidestatiestraat wordt bepaald 
door een beperkte aanwezigheid van groene ruimten en dit zowel op het 
openbaar domein als op de particuliere percelen.

Het plangebied wordt doorkruist door de N122 (Kapellensteenweg, bovenlokale 
ontsluitingsweg) en de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal. De bebouwing 
langs de Kapellensteenweg wordt overwegend bepaald door vrijstaande 
eengezinswoningen op grote percelen en ruime tuinen. De spoorlijn is een 
harde grens: de straten lopen er op dood. Enkel in het centrum van Heide 
(Heidestatiestraat) kan de spoorlijn gekruist worden.

6 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
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6.2 Knelpunten, kwaliteiten en kansen 
6.2.1 Ruimtelijke kwaliteiten 

 + Rustige, groene en bosrijke woonomgeving omwille van de lage 
bebouwingsdichtheid

 + Samenhangende structuur van bosrelicten
 + Relatief grote, aaneengesloten en nog niet ontwikkelde of verkavelde 

gebieden
 + Een groot aantal gebieden met een langschappelijke en/of ecologische 

waarde
 + Aanwezigheid van waardevolle panden

6.2.2 Ruimtelijke knelpunten en bedreigingen
 - Het groot aantal verkavelingen uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 heeft de 

natuurwaarden sterk beperkt. Het gebied is sterk versnipperd. De 
landschappelijke en ecologische waarde vermindert. 

 - Door een toename van bebouwing en verharding van vooral kleine percelen 
wijzigt het ruimtelijk beeld.

 - Omwille van het beheer worden tuinen vaak steeds meer aangelegd 
en beheerd met oog op het beperken van het onderhoud. Omwille van 
het wooncomfort worden bomen vaak gerooid. Hierdoor vervaagd de 
kenmerkende identiteit en de aantrekkelijkheid van het woonbos. 

De ruimtelijke structuur van het gebied staat onder druk omwille van de 
gewijzigde schaal van bouwen en het inrichten van de tuinen. Een verder 
verkavelen van grotere percelen vermindert de landschappelijke en 
ecologische waarde. Het karakter van het gebied wordt hierdoor aangetast. De 
aantrekkelijkheid van de omgeving vermindert. 

6.2.3 Ruimtelijke potenties 
 + Het behouden van waardevolle omgevingen
 + Het garanderen van de kenmerkende kwalitatieve woonomgeving
 + Het behouden van de landschappelijke en ecologisch waardevolle 

structuren. 
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6.3 Visie
Dit RUP wil de kwaliteiten van het woonbos (woonkwaliteit, landschappelijke 
kwaliteit en ecologische kwaliteit) behouden door het beperken van de 
woon- en bebouwingsdichtheid en het beschermen van niet aangesneden 
binnengebieden. Het RUP biedt een kader voor de inrichting van de 
voortuinstroken en de inrichting van het openbaar domein (lanen). Waardevolle 
panden worden beschermd en er wordt duidelijkheid gecreëerd over de 
rooilijnen.

6.4 Ruimtelijke doelstellingen
6.4.1 Behouden van de kenmerkende woonomgeving
De grote percelen met vrijstaande gebouwen die omgeven worden door 
kwalitatieve parktuinen bepalen de aantrekkelijkheid en de identiteit van de 
omgeving. Deze waarden worden behouden. Een verdichting van gebouwen en 
woningen wordt beperkt. Waardevolle niet-bebouwde ruimte wordt aangeduid. 
Andere functies dan wonen die kunnen leiden tot meer mobiliteit en hinder 
worden beperkt.

6.4.2 Beperken van de versnippering
De landschaps- en natuurwaarden worden gekoesterd. Vennen en 
samenhangende bosstructuren worden beschermd. Het versnipperen van 
gebieden wordt beperkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten de kwaliteit en de 
identiteit van het woonbos behouden en de ecologische waarde verzekeren.

6.4.3 Beeldkwaliteit verhogen
De beeldkwaliteit van de omgeving wordt verhoogd door het opleggen van 
gerichte aanleg en beheer van particulier tuinen en het openbaar domein.

6.4.4 Versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve 
functie van het woonbos

Omwille van de nabijheid van de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld 
moet de ecologische verbindingsfunctie gegarandeerd worden. De vennen 
en de beboste delen worden behouden, achtertuinen en voortuinen worden 
ingericht met doel de landschappelijke en ecologische waarden te behouden 
en te versterken. De recreatieve functie van het woonbos wordt versterkt door 
de aangepaste inrichting van het openbaar domein en het gebiedsgericht 
toegankelijk maken van parken en bosrelicten.
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6.5 Ruimtelijke concepten
6.5.1 Maximaal vrijwaren van het woonbos en de hoge woonkwaliteit
Het woonbos wordt bepaald door het ruimtelijk voorkomen en de lage 
woondichtheid.
De beboste binnengebieden zijn zowel landschappelijk als ecologisch waardevol 
en bepalen de identiteit en de aantrekkelijkheid van de omgeving. In deze 
gebieden wordt geen bebouwing toegelaten.
Het behoud en de versterking van deze landschappelijke kwaliteit garandeert het 
behoud van de aantrekkelijkheid van de woonomgeving.

6.5.2 Beperken van hoge woondichtheden
Het woonbos wordt bepaald door de lage woondichtheid en de beperkte 
bebouwingsgraad met grote percelen en vrijstaande ééngezinswoningen. 
De woondichtheid wordt beperkt, de systematiek voor het berekenen van de 
bestaande en gewenste bouwdichtheid wordt bepaald aan de hand van de 
bouwdichtheid van de omgeving. 

Het opdelen van een bestaande eengezinswoning tot meergezinsgebouw kan 
mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden toegestaan worden.

6.5.3 Beperken van versnippering
In de onbebouwde aaneengesloten binnengebieden wordt de beboste structuur 
beschermd. Om verdere versnippering van deze gebieden te beperken, wordt 
een richtinggevend kader voor de inrichting van voortuinen, achtertuinen en 
aaneengesloten binnengebieden aangereikt. Nieuwe verkavelingen met nieuwe 
wegen zijn niet mogelijk.

6.5.4 Kwaliteit openbaar domein bevestigen
De nieuwe rooilijnen bakenen het openbaar domein duidelijk af. De voorschriften 
duiden aan op welke wijze het openbaar domein aangelegd en beheerd moet 
worden.  

6.5.5 Beschermen van bossen in de gebieden voor gemeenschapsvoor-
zieningen 

De terreinen met gemeenschapsvoorzieningen worden bepaald door het grote 
aandeel bossen. Dit karakter bepaalt het beeld en de beleving van de omgeving 
en wordt behouden en beschermd. 

6.5.6 Bevestigen parken en natuurgebieden 
De park- en natuurgebieden worden bevestigd. De gebieden hebben een 
belangrijke ecologische functie en recreatief medegebruik.

6.5.7 Beschermen van de vennen 
De vennen en oude kleiputten zijn beeldbepalend hebben een belangrijke 
ecologische functie en regelen het waterbeheer. Deze vennen worden 
beschermd. 

6.5.8 Ruimte voor De Vroente 
De Vroente is de poort tot de Kalmthoutse Heide. Ook deze locatie is 
organisch gegroeid. Het plan wil ruimte creëren voor een geplande kwalitatieve 
ontwikkeling. De toeristisch-recreatieve functie biedt ook ruimte voor horeca en 
een kwalitatief parkeerterrein.
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6.6 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
Het behoud van de ruimtelijke kenmerken van de woonbossen met een hoog 
aandeel bossen en een lage woondichtheid en bebouwingsgraad wordt 
gerealiseerd door het vermijden van hoge woondichtheden en het enkel 
uitzonderlijk en gebiedsgericht toestaan van meergezinsgebouwen.

Tuinen die voor en achter de bebouwing bij elkaar aansluiten en deel zijn 
van een ruimere structuur worden behouden en versterkt. Hierdoor wordt het 
kenmerkende beeld van het woonbos bewaard en versterkt. De aaneengesloten 
beboste binnengebieden bepalen beeld en identiteit en hebben een belangrijke 
ecologische waarde. Deze binnengebieden worden gevrijwaard van bebouwing.

Andere dan woonfuncties worden beperkt. Functies die een onaangepaste 
mobiliteit genereren en/of niet ruimtelijk inpasbaar zijn worden geweerd. 
Bestaande functies kunnen behouden blijven. 

Het openbaar domein is een samenhangend netwerk van lokale wegen 
met een kwalitatieve uitrusting (wegprofiel, wegverharding, riolering en 
nutsvoorzieningen). Nieuw verkavelen is slechts beperkt en gebiedsgericht 
toegelaten. Nieuwe verkavelingen kunnen enkel ontwikkeld worden langs het 
openbaar domein.

Nieuwe woonontwikkelingen moeten ruimtelijk aansluiten bij de schaal, 
morfologie en bebouwingsdichtheid van de nabije omgeving. Omwille van het 
behoud van de ruimtelijke kenmerken van het woonbos wordt gestreefd naar 
een bebouwingsdichtheid van maximum vijf woningen per hectare voor het 
plangebied in zijn geheel. 
 

De woningdichtheid in het plangebied varieert echter van locatie tot locatie: 
sommige omgevingen worden bepaald door grote percelen met ruime 
eengezinswoningen en dus een lage bebouwingsdichtheid, andere hebben een 
klassieke verkavelingsstructuur met kleinere percelen en een relatief hogere 
bebouwingsdichtheid. Deze gebiedsgerichte kenmerken van de verschillende 
deelgebieden worden maximaal behouden.

6.7 Reikwijdte en detailleringsniveau
6.7.1 Reikwijdte
Voor inrichting van het plangebied worden de ruimtelijke concepten gebruikt 
als leidraad. De grenzen van de bestemmingszones wordt bepaald op basis 
van de bestaande feitelijke en juridische situatie op het terrein (percelen, 
bestemmingszones gewestplan, rooilijnplannen,….).

6.7.2 Detailleringsgraad
In de scopingnota blijft de detaillering beperkt, de planopties zijn algemeen 
(enkel de bestemming is aangeduid zonder gedetailleerde invulling) waardoor 
het Team milieueffectenrapportage voldoende mogelijkheden heeft om de impact 
van het plan op voldoende wijze te beoordelen.
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7 Belangrijke planologische aandachtspunten

De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal 
waterbeleid bij de vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal 
Waterbeleid dienen overheden bij het verlenen van een vergunning telkens te 
onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem 
kan doen ontstaan dat vermijdbaar is.

De uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens 
zoals deze tot op heden beschikbaar zijn. De beoordeling gebeurt op basis van 
ingreepgroepen (en ermee samenhangende effectgroepen) die in functie van de 
aard van de projectingreep als een mogelijk knelpunt worden beschouwd.

7.1 Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt 
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets 
worden genoemd45. Hierin wordt gesteld dat er geen schadelijk effect mag 
ontstaan of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat 
het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering 
van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het 
watersysteem, gecompenseerd. Een schadelijk effect wordt gedefinieerd 
als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een 
verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten 
mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de 
vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 
overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op 
de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en 
het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze 
elementen”.46

45 Gewijzigd op 25 mei 2007 en op 19 juli 2013, artikel 8 betreft de watertoets
46 Decreet van 18 juli 2003
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Gelegen in een omgeving met een beperkt reliëf. Niet gelegen in een erosiegevoelig gebied.

Bron: Watertoets Hellingkaart (geopunt.be) Bron: Watertoets Erosiegevoelige gebieden (geopunt.be)

Figuur 74: Hellingenkaart Figuur 75: Erosiegevoelige gebieden
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Een zeer klein deel van het bospark is gelegen in mogelijk overstromings-
gevoelig gebied.

Niet gelegen in een in een winterbed van een waterloop.

Bron: Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (geopunt.be) Bron: Winterbedkaart (geopunt.be)

Figuur 76: Overstromingsgevoelige gebieden 2017 Figuur 77: Winterbedkaart
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Gelegen in infiltratiegevoelig gebied. Matig gevoelig voor grondwaterstromen.

Bron: Watertoets Infiltratiegevoelige gebieden (geopunt.be) Bron: Watertoets Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (geopunt.be)

Figuur 78: Infiltratiegevoellige gebieden Figuur 79: Grondwaterstromingsgevoellige gebieden
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Niet gelegen in een recent overstroombaar gebied. Een zeer klein deel is overstroombaar vanuit de waterloop.

Bron: Recent overstroomde gebieden (geopunt.be) Bron: Van nature overstroombare gebieden (geopunt.be)

Figuur 80: Recent overstroombare gebieden Figuur 81: Van nature overstroombare gebieden



Risicozone overstroming
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Niet gelegen in een risicozone voor overstromingen.

Uit dit onderzoek blijkt dat er in het volledige plangebied slechts één locatie is 
die mogelijk overstromingsgevoelig is.
Het betreft een deel van het binnen gebied dat gevat wordt door de Hertendreef, 
de Middendreef en de Boswachterdreef.
Dit deel is volledig ontwikkeld (10 bebouwde percelen met vrijstaande 
woningen). Het RUP leidt niet tot een wijziging van de impact op dit 
overstromingsgebied.

Uit dit onderzoek blijkt dat de wijziging van de bestemmingen niet leidt tot een 
schadevol effect op het milieu ten gevolge van de verandering van de toestand 
van watersystemen of bestanddelen van watersystemen. Niettemin is het 
omwille van het integraal waterbeleid wenselijk om:
• Het regenwater van de gebouwen en verharde terreinen maximaal op te 

vangen;
• Het regenwater te laten infiltreren en in laatste instantie gebufferd 

gescheiden af te leiden.

Volgende aandachtspunten worden aan het ontwerp aangereikt: 
1. verhardingen worden overwegend voorzien in waterdoorlatende materialen;
2. er wordt gebruik gemaakt van de bodemgesteldheid om overtollig 

hemelwater op de percelen te bufferen en te laten infiltreren of te bufferen 
indien infiltratie niet mogelijk blijkt.

Door de opname van deze aandachtspunten in het ontwerp veroorzaken 
de beoogde projectdoelstellingen geen schadelijke effecten op de 
waterhuishouding. 

Bron: Risicozones voor overstomingen(geopunt.be)

Figuur 82: Risicozones voor overstromingen



uw	bericht	van uw	kenmerk ons	kenmerk bijlagen

11/03/2022 RUP	Woonbos	II RVR-AV-1604 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"RUP	Woonbos	II"

Ter	 uitvoering	 van	 de	 Seveso-richtlijn 	 dient	 in	 het	 beleid	 inzake	 ruimtelijk	 ordening	 rekening	 gehouden	 te

worden	 met	 de	 noodzaak	 om	 op	 langetermijnbasis	 voldoende	 afstand	 te	 laten	 bestaan	 tussen	 Seveso-

inrichtingen 	 enerzijds	 en	 aandachtsgebieden 	 anderzijds.	 Deze	 doelstelling	 wordt	 verwezenlijkt	 door	 het

houden	 van	 toezicht	 op	 de	 vestiging	 van	 nieuwe	 Seveso-inrichtingen,	 op	wijzigingen	 van	 bestaande	 Seveso-

inrichtingen,	en	op	nieuwe	ontwikkelingen	rond	bestaande	Seveso-inrichtingen.

Onderstaande	aftoetsing	heeft	specifiek	betrekking	op	het	aspect	externe	mensveiligheid	zoals	bedoeld	 in	de

Seveso-richtlijn,	 of,	m.a.w.	 op	 de	 risico’s	waaraan	mensen	 in	 de	 omgeving	 van	 Seveso-inrichtingen	 (kunnen)

blootgesteld	worden	ten	gevolge	van	de	aanwezigheid	van	gevaarlijke	stoffen	in	die	inrichtingen.

Uitgaande	van	de	verkregen	informatie	(ingevoerd	in	de	RVR-toets	op	11/03/2022,	met	ref.	RVR-AV-1604),	kan

worden	geconcludeerd	dat:

Er	geen	bestaande	Seveso-inrichting	gelegen	is	binnen	het	plangebied;

Het	plangebied	niet	gelegen	is	binnen	de	consultatiezone	van	een	bestaande	Seveso-inrichting;

Het	inplanten	van	nieuwe	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	niet	mogelijk	is,	aangezien	er	geen

bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland	is	binnen	het	plangebied.

Voor	wat	betreft	het	aspect	externe	mensveiligheid	stelt	er	zich	in	dit	geval	geen	probleem:	het	RUP	dient	niet

verder	 voorgelegd	 aan	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 en	 er	 dient	 geen	 ruimtelijk	 veiligheidsrapport	 	 te

worden	opgemaakt.

Voor	 verdere	 informatie	 kan	 u	 terecht	 bij	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 van	 het	 departement	 Omgeving	 via

seveso@vlaanderen.be

Europese	Richtlijn	betreffende	de	beheersing	van	de	gevaren	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	betrokken	zijn

Inrichtingen	met	een	zodanige	hoeveelheid	aan	gevaarlijke	stoffen	op	het	terrein	dat	zij	vallen	onder	het	toepassingsgebied	van	de
Seveso-richtlijn

Gebieden	zoals	gedefinieerd	in	het	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	van	26/01/2007	houdende	nadere	regels	inzake	ruimtelijke
veiligheidsrapportage

RVR-toets

Aan	de	gemeente	Kalmthout

1

2 3

1

2

3

Bijlage:	Gegevens	van	de	RVR-toets

RUP	ID	nummer RUP	Woonbos	II

RUP	titel RUP	Woonbos	II

Initiatiefnemer gemeente	Kalmthout

Plangebied

Toets	uitgevoerd	op 11/03/2022

Nabijheid	bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor	zover	op	het	moment	van	de	toets	bekend,	liggen	er	GEEN	bestaande
Seveso-inrichtingen	in	of	nabij	het	hierboven	weergegeven	plangebied

Daarnaast	werden	nog	de	volgende	vragen	beantwoord:

Vraag Is	er	binnen	het	plangebied	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland?

Antwoord Nee,	er	is	geen	bedrijvigheid	aanwezig	noch	gepland.
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Bron: Gemeente Kalmthout

Figuur 83: Beslissing RVR-toets
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7.2 Ruimtelijke veiligheidsrapportage
Op 29 juni 2007 werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage van kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van 
een schema de criteria vast die de dienst Veiligheidsrapportering hanteert om 
te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden 
opgemaakt. Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke 
Ordening met betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen 
van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. 
Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien 
ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, 
en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering. 

Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet 
de ruimtelijke veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming 
de preventie of de beperking van de gevolgen van zware ongevallen niet in het 
gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) onderzoekt, wanneer 
nodig de risico’s.

In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de 
ruimtelijke planner verplicht om rekening te houden met de aspecten van risico’s 
van zware ongevallen van Seveso inrichtingen. Het Besluit RVR-criteria bevat de 
criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief een ruimtelijk 
veiligheidsrapport vereist is. 

Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van 
zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet 
ernstiger kunnen worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde 
aandachtsgebieden. 

Dit zijn gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
bijzondere aandacht vragen:
• ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: 

woongebieden, druk bezochte gebouwen, belangrijke transportassen,…. 
Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar ongeval 
ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;

• ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder 
kwetsbare natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de 
milieuschade mogelijk verhogen;

• ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te 
veroorzaken: externe gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat 
ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar 
ongeval, vergroten.
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De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen 
bestaande en/of geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/
of geplande aandachtsgebieden anderzijds moet bestuderen teneinde 
mogelijke onverenigbaarheden al tijdens de planningsfase op te sporen en 
er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst 
aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook 
omgekeerd) waardoor mens of milieu aan te hoge risico’s van zware ongevallen 
zouden blootgesteld worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus 
het beleid ruimtelijke ordening met het industriële veiligheidsbeleid op het gebied 
van risico’s van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de 
resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat 
(ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast 
worden.

Het RUP voorziet niet dat Seveso inrichtingen zich in het plangebied kunnen 
vestigen. Er zijn geen Seveso-inrichtingen op minder dan 2 kilometer gepland. 
De opmaak van een RVR is bijgevolg niet noodzakelijk. Dit is bevestigd 
door het Team Externe Veiligheid van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
omgevingsplanning en -projecten (Departement Omgeving). Het dossier is daar 
geregistreerd onder nummer RVR-AV-1250.

7.3 Onderzoek naar de milieueffecten
Het RUP heeft als doel de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied te 
sturen. Er wordt gestreefd naar het behouden van het ruimtelijk voorkomen 
en de hoge beeld- en belevingskwaliteit, met beperking van het aantal extra 
woningen. De mogelijkheden voor het ruimtelijk verdichten door het opdelen 
van percelen met doel bijkomende kavels te creëren worden beperkt. De 
bossen worden maximaal beschermd. De woondichtheid blijft beperkt. Nieuwe 
woonontwikkelingen moeten versnippering vermijden en het duurzaam behoud 
van natuur en landschap verzekeren. Het RUP biedt ook een kader voor het 
bepalen van de inrichting van niet-bebouwde ruimte.  

7.3.1 Toets m.e.r.-plicht
Het voorgenomen RUP kan een kader vormen voor de toekenning van een 
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-
besluit van 10 december 200447, namelijk voor een project opgesomd in rubriek 
10B van bijlage III (Infrastructuurprojecten; stadsontwikkelingsprojecten, met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet 
onder bijlage II vallen).
Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau 
omdat de oppervlakte van de gebieden in het plangebied waarvan de 
bestemming wijzigt (7 gebieden met een totale oppervlakte van 4,84 ha) slechts 
een klein percentage van het totale plangebied (471,1 ha of 1,03%) en de totale 
oppervlakte van het grondgebied van de gemeente (5.939,5 ha of 0,08 %).

Bijkomend hebben de bestemmingswijzigingen betrekking op kleine wijzigingen:
• voor zes gebieden wijzigt de bestemming woongebied naar gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen (gebieden met lagere bebouwingsdichtheid):
• de bestemming dagrecreatie van één gebied wordt gewijzigd in een gebied 

47 https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013663.html
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voor woonbos (gebied met lage woondichtheid).
• de bestemming dagrecreatie van één gebied wordt gewijzigd in een 

gebied voor woonbos (beperkte aanpassing van de begrenzing van de 
bestemmingszone van het gewestplan.

Het RUP komt dus in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage. 
Het RUP is screeningsgerechtigd.

7.3.2 Toets beschermde natuur
Gelet de ligging naast of in Natura 2000 gebied (deelgebied De Vroente, 
grenszones Klein Schietveld met groenblauwe stapstenen), moet 
er een voortoets tot passende beoordeling uitgevoerd worden. De 
voortoets kan aanduiden welke impact mogelijk is op het halen van de 
instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. De voortoets 
wordt aangeboden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Er wordt gevraagd 
om een advies te verlenen over de conclusies van deze voortoets.

7.3.2.1 Ruimtelijke situering bijzondere beschermingsgebieden
Het plangebied is op de site van de Vroente na, niet gelegen binnen een 
Habitat- of Vogelrichtlijngebied. In het noordwesten en het zuidoosten grenst het 
plangebied aan Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied.
Het plangebied grenst in het westen aan het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse 
Heide’ (gebiedscode: BE2100015)
Het plangebied grenst in het oosten aan het Habitatrichtlijngebied ‘Klein- en 
Groot Schietveld’ (gebiedscode: BE2100016).
Het plangebied grenst in het westen aan het Vogelrichtlijngebied “Kalmthoutse 
Heide” (gebiedscode: BE2100323).
Het plangebied grenst in het oosten aan het Vogelrichtlijngebied ‘De Maatjes, 
Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ (gebiedscode: BE2101437). 
Een deel van het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse Heide’ (BE2100015) en 

het Vogelrichtlijngebied “Kalmthoutse Heide” (BE2100323) is gelegen binnen de 
contour van het RUP. De bestemmingswijziging van dit deel van het plangebied 
is echter beperkt tot het bebouwde gebied van het onthaalcentrum De Vroente. 

Het plangebied grenst in het westen aan de grote eenheid natuur (GEN) ‘De 
Kalmthoutse Heide’ (gebiedsnummer: 301 | Beslissing VEN: 31/10/2003). Een 
deel van dit VEN gebied is gelegen binnen de contour van het RUP. De site van 
De Vroente is niet opgenomen in het VEN gebied. 

Bron: www.geopunt.be 

Figuur 84: Plangebied en ruimtelijke situering Natura 2000 gebieden



77Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

De overige gebieden waarvan de bestemming gewijzigd wordt, zijn overwegend 
gelegen in het midden van het plangebied en grenzen niet aan Habitat- of 
Vogelrichtlijngebieden. Deze gebieden zijn evenmin gelegen in VEN gebieden. 
De gebieden waarvan de bestemming wijzigt zijn aangeduid op de figuur. De 
gebieden met een rode contour zijn beperkte aanpassingen van de grenslijnen. 
Deze aanpassingen zijn het gevolg van nauwkeuriger kaartmateriaal en het 
gebruik van de GRB als basiskaart). Enkel binnen de gebieden met een paarse 
contour zijn de bestemmingen van het gewestplan gewijzigd.

Deze gebieden hebben op één na de bestemming woongebied in het 
gewestplan. De bestemming van zes deze gebieden wordt gewijzigd van 
woongebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
De bestemming van één deze gebieden (nr. 7) wordt gewijzigd van woongebied 
naar gebied voor dagrecreatie.

Bestemmingswijzigingen in het plangebied
Nummer Gewestplan RUP GewestCategorie Opp (m²)

1 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 8.129,60

2 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 12.256,70

3 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 4.606,30

4 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 2.116,30

5 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 9.519,10

6 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 7.656,20

7 Woongebieden Gebieden voor dagrecreatie WON 4.067,90

Totaal 48.352,10

Bron: www.geopunt.be

Figuur 85: Plangebied en ruimtelijke situering VEN gebieden

Figuur 86: Bestemmingswijzigingen omgeving De Vroente
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De bestemming van één gebied aan de Missiehuislei 48-50 wijzigt van 
dagrecreatie naar woonbosgebied. Het betreft echter een wijziging ten opzichte 
van het Gewestplan. Dit gebied is immers opgenomen in een goedgekeurde 
niet-vervallen verkaveling. Hierdoor wordt de bestaande juridische toestand 
bevestigd en wordt de bestemming de facto en de jure geen herbestemming niet 
gewijzigd. 

Gewestplan met aanduiding verkaveling Voorgestelde bestemming in het RUP

7.3.2.2 Digitale tool voortoets
De digitale tool biedt een eerste beeld van de mogelijke impact van het plan op 
bijzondere beschermingsgebieden. Uit deze took blijkt dat er geen aanzienlijke 
impact verwacht wordt.

Figuur 87: Bestemmingswijzigingen in het plangebied

Figuur 88: Bestemmingswijziging Missiehuislei 48-50
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Figuur 89: Digitale tool Voortoets
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7.3.2.3 Onderzoeksvragen
Voor de plannen en programma’s waarvoor onderzocht moet worden of er, 
gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is, moet dit 
onderzoek uitgevoerd worden voor de habitats en soorten waarvoor de speciale 
beschermingszones zijn afgebakend en de soorten van bijlage III van het 
decreet natuurbehoud die in het gebied voorkomen. 

Het onderzoek om te bepalen of er gelet op de mogelijk betekenisvolle 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van speciale beschermingszones een 
passende beoordeling vereist is omvat vijf hoofdvragen: 
1. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de habitats 

(natuurlijke habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke 
spreiding, structuur en kwaliteit? 

2. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het evenwicht 
tussen, de verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn 
geheel? 

3. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de vitale factoren hoe 
het SBZ functioneert als ecosysteem? 

4. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de abiotische relaties 
die de structuur en de functie van de SBZ bepalen? 

5. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ? 

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en 
‘staat van instandhouding van een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het 
Decreet Natuurbehoud: 

Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud 

of herstel van habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een 

gunstige staat van instandhouding. 

De staat van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd 
wanneer: 
• het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die 

habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 
• de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn 

bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 
• de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische 

soorten gunstig is.

De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd 
wanneer: 
• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd 

een levensvatbare component is van de habitat waarin de soort voorkomt 
en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 

• het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 

• er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan 
om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.

Staat van instandhouding van een habitat: 
• de som van de invloeden die op de betrokken habitat en de daar 

voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een 
verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de 
structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op 
het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten in het 
Vlaamse Gewest.
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Staat van instandhouding van een soort: 
• het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken 

en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 
verspreiding en de grootte van de populaties van die soort in het Vlaamse 
Gewest.

7.3.2.4 Natuurwaarden van de bijzondere beschermingsgebieden

7.3.2.4.1 Habitat- en Vogelrichtlijngebied ‘Kalmthoutse Heide’
In 1996 werd een eerste reeks van speciale beschermingszones als 
Habitatrichtlijngebied aangeduid. In 2001 werd een herziening en uitbreiding van 
de afgebakende Habitatrichtlijngebieden door de Vlaamse regering goedgekeurd 
en voorgedragen aan de Europese Commissie. 

Het plangebied is voor een erg klein deel (omgeving De Vroente) gelegen 
binnen het Habitatrichtlijngebied BE2100015 ‘Kalmthoutse Heide’. Dit SBZ-H 
vormt één aaneengesloten gebied met een oppervlakte van 2.064 ha. Het 
SBZ-H werd op 23/04/2014 vastgesteld.

In Vlaanderen werden in 1988, in uitvoering van de richtlijn 79/409/EEG, 23 
Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) aangeduid. Dit gebeurde op basis van een aantal 
specifieke criteria. Een van deze aangeduide gebieden is het vogelrichtlijngebied 
BE2100323 ‘Kalmthoutse Heide met een totale oppervlakte van 4.190,3935 ha. 
Het SBZ-V werd op 23/04/2014 vastgesteld.

Algemene Natura 2000-doelstellingen
De doelstellingen voor de verschillende Natura 2000-gebieden zijn opgenomen 
in een aantal algemene studies. Ook zijn er beleidsdocumenten opgesteld die de 
gewenste staat van instandhouding van habitats en soorten beschrijven. Onder 

meer op basis van deze studies werden de te beschermen habitats en soorten 
voorgedragen aan de Europese Commissie. De doelstellingen zijn overwegend 
geformuleerd in termen van behoud leefgebied in functie van behoud van de 
populatie. 

Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen 
De gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen zijn voor ieder Natura 
2000-gebied nog in opmaak. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de 
kenmerken en de doelstellingen van dit habitatrichtlijngebied opgesteld. Er wordt 
vooral ingezet op het verbeteren van de habitats.

Het richtlijngebied wordt overwegend gekenmerkt door open ecotopen en 
waarrond, in de periferie, bos aanwezig is. De open ecotopen bevatten 
Europese habitattypes en voor Vlaanderen zeer belangrijke habitatypes droge 
heide (4030), psammofiele heide (2310) en open grasland op landduinen (2330) 
en essentiële habitattypes  vochtige heide (4010), slenkvegetaties (7150) en 
dystrofe vennen (3160). Het behoud en de versterking van deze habitats zijn 
zeer belangrijke doelstellingen voor dit gebied. Dit houdt in dat er gestreefd 
wordt naar het vergroten van de habitats, het verbeteren van de kwaliteit van de 
habitatis, het verbeteren van verbindingen tussen habitats of een combinatie van 
deze doelstellingen.
• Grootte: Momenteel is er binnen de Kalmthoutse Heide ongeveer 820 

ha van deze heide- en venhabitats aanwezig. Dit is op Vlaams niveau 
een grote oppervlakte en in principe voldoende groot voor de meeste 
kenmerkende heidesoorten die we in Vlaanderen kennen. Zo komen 
er in de heide en in de overgangszone van heide naar bos zeldzame 
diersoorten voor zoals Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Heikikker, 
Poelkikker, Rugstreeppad, Gladde slang, Gevlekte witsnuitlibel en andere 
habitattypische soorten zoals Heivlinder, Groentje en Levendbarende 
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hagedis.
• Kwaliteit: Het verhogen van de kwaliteit van de meeste heide- en 

venhabitats is een belangrijk werkpunt. De voor het oog meest opvallende 
minpunten zijn de vergrassing van de heide door Pijpenstrootje, het 
verdwijnen van plekken open stuivend zand en het ontbreken van typische 
plantensoorten in de oeverzone van de vennen. Oorzaken van deze 
knelpunten zijn:
• de afname van dynamische processen;
• verdroging: Vermindering van de specifieke waterinhoud van een 

watervoerende laag en van de bodem door beïnvloeding door de 
mens. Verdroging omvat alle effecten die voortvloeien uit een door de 
mens veroorzaakte grondwaterdaling zoals vochttekort, verschillen 
in mineralisatie en kwel, inclusief de effecten van compenserende 
maatregelen.

• verzuring: De verhoging van de concentratie waterstofionen in 
bodem of water als natuurlijk proces of als gevolg van atmosferische 
deposities van zwavel- of stikstofverbindingen (zwaveldioxide, 
stiksitfoxides en ammoniak) of van veranderingen in hydrologie of in de 
vegetatie.

• eutrofiëring: Het voedselrijker worden van het milieu, door toename 
van de hoeveelheid voedingsstoffen (nitraat, fosfaat), waardoor de 
ecologische processen en de natuurlijke kringlopen verstoord worden. 
Hierdoor gaat de biodiversiteit achteruit.

Externe invloeden zoals grondwaterbemaling en deposities vanuit de lucht 
spelen hierin een belangrijke rol. Kwaliteitsverbetering van de heide- en 
venhabitats vereist een ‘aanpak aan de bron’ en dus de aanpak van de oorzaken 
die aan de basis liggen van de visueel zichtbare problemen.

Een goede inrichting en beheer van het heidelandschap kan echter eveneens 
en aanvullend inspelen op de vastgestelde beperkte dynamiek, de verdroging, 
de verzuring en de eutrofiëring en de gevolgen daarvan. Alvast essentieel 
daarin is het realiseren van een open heidegebied centraal in het gebied, niet 
onderbroken door naaldhout. Naaldhoutbestanden komen nu nog her en der 
voor in het centrale heidegebied, vaak juist op de landduinen. Hierdoor dragen 
ze bij tot: (a) een beperkte dynamiek door het breken van de wind, (b) een 
verhoogde verdamping van neerslagwater (verdroging) en (c) de verzuring van 
de bodem. Het open maken van de landduinen in de Kalmthoutse Heide is 
dus een sleutelfactor die meteen ook resulteert in een gevoelige toename van 
landduinhabitats. Kap van naaldhout en toename van landduinhabitats moet 
gebeuren op de landduinengordel van De Nol, de landduinen ten westen van 
de Hazenduinen en de landduinen van de Zwarte Heuvel. De inrichting van een 
aaneengesloten, open heidegebied zal dus in principe ook gunstig inspelen 
op de zuurtegraad van de vennen. Eutrofiëring blijft echter een probleem 
voor de kwaliteit van habitats, zowel voor de vennen als voor de droge en 
vochtige heide. Voor het verkrijgen van een goede tot uitstekende staat van 
instandhouding wordt tot doel gesteld ook dit aan te pakken. Het wegnemen van 
nutriënten uit het heidesysteem is hier dan ook automatisch de betrachting. Op 
deze manier wordt het meteen mogelijk om sterk vergraste, niet habitatwaardige 
ecotopen ook in de richting van Europese habitat (4010 vochtige heide) te laten 
evolueren.

Een essentiële kwaliteitsverbetering van de verschillende heidehabitats gaat 
impliciet gepaard met het vergroten/versterken van deze habitats. Soorten zijn 
niet zozeer de drijvende factor zijn voor doelenformulering in de heidehabitats 
van de Kalmthoutse Heide maar wel het verkrijgen van kwaliteitsvolle 
Europese habitattypes. Soorten profiteren uiteraard wel van de beoogde 
kwaliteitsverbetering maar zijn dus niet zozeer sturend op de kwalitatieve 
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en kwantitatieve doelen voor de verschillende heidehabitats. Vogel- en 
habitatrichtlijnsoorten zoals Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Heikikker, Poelkikker, 
Rugstreeppad, Gladde slang en Gevlekte witsnuitlibel liften mee op de doelen 
voor de verschillende heidehabitats.

Vanuit landschapsecologisch perspectief moet rekening gehouden te worden 
met het aansluitend natuurgebied aan Nederlandse zijde ‘De Zoom’ met 
soortgelijke natuurwaarden. Met de doelen op hoofdlijnen voor de heidehabitats 
in Vlaanderen wordt dit gerealiseerd want in Nederland zijn er veel minder 
kansen om deze habitats te versterken. Vanuit landschapsecologisch perspectief 
moet rekening gehouden worden met het aansluitend natuurgebied ‘De Zoom’ 
met soortgelijke natuurwaarden. Het realiseren van ecologische verbindingen 
kan leiden tot wederzijdse versterking. Het ‘aantakken’ van open heidehabitats 
langs beide zijden is een landschapsecologisch streefdoel waarmee onder 
andere een verbinding tussen waardevolle vennen kan worden gerealiseerd.

Gesloten ecotopen (bos) bestaan overwegend uit naaldhout en komen 
vooral voor in de periferie van het richtlijngebied. Het betreft een enorme 
oppervlakte (ca. 1000 ha). Aangezien de bodem zandig, voedselarm en 
overwegend profielloos (geen podzolbodem) is, betreft het bostype dat zich 
hier kan ontwikkelen habitattype 9190 oud zuurminnend eikenbos. Momenteel 
komt er van dit bostype slechts een 30 tal ha voor in het gebied waardoor de 
Kalmthoutse Heide op Vlaams niveau ‘maar’ kwalificeert als ‘belangrijk’ voor 
dit habitat. Gezien de huidige oppervlakte naaldhout zijn de kansen zeer groot. 
In de Kalmthoutse Heide kan meer van dit bostype voorkomen dan in elk 
van de andere richtlijngebieden in Vlaanderen nu al aanwezig is. Gezien dat 
vanuit de G-IHD sterk wordt ingezet op het verhogen van habitatwaardig bos in 
Vlaanderen, en gezien dit in dit gebied niet door effectieve uitbreiding dient te 

gebeuren maar door (makkelijker realiseerbare) omvorming vanuit al bestaand 
bos, is het een logische doelstelling om dit hier te realiseren. Net zoals bij de 
open heidehabitats is dus ook voor de bossen kwaliteitsverbetering bij uitstek het 
middel om de Europese natuurwaarden van het gebied te verhogen. Net zoals 
bij heide zullen vele soorten meeliften op deze doelstelling voor het habitattype 
nl. diverse soorten vleermuizen, Zwarte specht en Wespendief. En net zoals 
bij de heidehabitats zal een versterking van de populaties voor de soorten niet 
zozeer een doel op zich zijn, maar een gevolg van de doelstellingen voor het 
habitattype. De bossen in de periferie hebben bovendien een meervoudige 
functie: (a) ze bieden de kans om meer Europees boshabitat te krijgen en 
leefgebied voor bossoorten en (b) ze hebben een scherm- en bufferfunctie ten 
opzichte van de omgeving van de Kalmthoutse Heide.

7.3.2.4.2 Habitatrichtlijngebied ‘Klein- en Groot Schietveld’ en Vogelricht-
lijngebied De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’

Het plangebied is niet gelegen binnen het Habitatrichtlijngebied BE2100016 
‘Klein en Groot Schietveld,. Dit SBZ-H heeft een oppervlakte van 4.616 ha. en 
biedt ruimte aan 17 beschermde habitats en 19 beschermde soorten. 

Het vogelrichtlijngebied ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ 
ligt in de omgeving van het plangebied volledig in de contour van het 
Habitatrichtlijngebied.

Algemene Natura 2000-doelstellingen
Dit gebied bevat enkele van de best bewaarde stukken natte heide in 
Vlaanderen en is belangrijk voor het voortbestaan van typische heidesoorten 
als heideblauwtje en adder. Het Klein en Groot Schietveld zijn twee uitzonderlijk 
grote natuurgebieden die deel uitmaken van de groene gordel ten noorden van 
de stad Antwerpen. Die groene gordel loopt door tot in Nederland. De beide 
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Schietvelden bestaan uit aanzienlijke oppervlaktes vochtige en droge heide. De 
vennen die er liggen, zijn belangrijke leefgebieden voor amfibieën en libellen. 
In mozaïek met vochtige heide zijn ook veenhabitats. Lokaal komen heischrale 
graslanden voor, waar de bedreigde aardbeivlinder leeft. In de heide en de 
overgangszone naar het bos komen zeldzame diersoorten voor zoals adder, 
gentiaanblauwtje, nachtzwaluw en boomleeuwerik.

Gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen
Voor heide en vennen ligt de focus op kwaliteitsverbetering en uitbreiding. 
• het beperking van verzuring en van de aanvoer van meststoffen  
• het tegengaan van vergrassing van heide 
• het herstel van verbindingen tussen deelpopulaties. 

Habitats
• Actief hoogveen (7110)
• Droge heide (4030)
• Droge heide op jonge zandafzettingen (2310)
• Eiken-Beukenbossen op zure bodems (9120)
• Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510)
• Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (6230)
• Open graslanden op landduinen (2330)
• Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand (9190)
• Slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide (7150)
• Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen (91E0)
• Vochtige tot natte heide (4010)
• Voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties (7140)
• Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers 

(3130)
• Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (3150)
• Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen (6430)

• Wateren met kranswiervegetaties (3140)
• Zure bruingekleurde vennen (3160)

Soorten
1. Boomleeuwerik
2. Nachtzwaluw
3. Blauwe kiekendief
4. Kamsalamander
5. Korhoen
6. Regenwulp
7. Wespendief
8. Zwarte specht
9. Gewone/Grijze grootoorvleermuis
10. Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis
11. Rosse vleermuis
12. Franjestaart
13. Ingekorven vleermuis
14. Brandt vleermuis/Gewone baardvleermuis
15. Laatvlieger
16. Heikikker
17. Poelkikker
18. Rugstreeppad
19. Watervleermuis/Meervleermuis
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7.3.2.5 Natuurwaarden van de VEN gebieden
7.3.2.5.1 Ruimtelijke situering VEN gebied
Gelet op de ligging naast VEN-gebied moet onderzocht worden of het plan 
een impact kan veroorzaken op de huidige natuurwaarden van dit gebied. Het 
plangebied grenst aan de De Kalmthoutse Heide (GEN: Grote Eenheid Natuur, 
gebiedsnummer 301, 31/10/2003).

7.3.2.5.2 Doelstellingen van het VEN gebied
De doelstellingen van het VEN gebied zijn opgenomen in het beheerplan 
voor het natuurreservaat48. Deze zijn sterk gelijklopend met de doelstellingen 
van de Natura 2000 gebieden.  De doelstellingen hebben betrekking op vier 
habitatgroepen: 
1. heide & open landduinen
2. vennen
3. bossen
4. het landbouwlandschap. 

Heide & open landduinen
Er wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit en de uitbreiding 
van heide- en landduinhabitattypen. In het beheerplan zijn daar de geschikte 
plaatsen voor gelokaliseerd. Naast aandacht voor habitats, zijn er ook specifieke 
doelen gesteld ten aanzien van enkele typische Europees beschermde soorten 
van droge heide en open landduinen zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik, gladde 
slang, rugstreeppad en heikikker. 
Het beheer moet leiden tot een vergroot en aaneengesloten open 
heidelandschap, centraal in het gebied, met uitgestrekte en goed ontwikkelde 
oppervlaktes natte, vochtige en droge heide en met stuifduincomplexen waarin 
alle stadia van de vegetatieontwikkeling in mozaïek door elkaar voorkomen. 

Vennen
De vennen beslaan in totaal een aanzienlijke oppervlakte maar worden 
geconfronteerd met de verzuring en de onaangepaste chemische samenstelling 
van het water omwille van een aanhoudende depositie van vermestende 
stoffen. Er is grote aandacht voor de vennen van de Kalmthoutse Heide, en als 
48 Beheerplan Vlaams Natuurreservaat De Kalmthoutse Heide, niet-technishe 

samenvatting, eindrapport 2016 http://www.2920.be/beheerplan/rapporten/KH_
beheerplan-5-SAMENVATTING.pdf

Bron: www.geopunt.be

Figuur 90: Nabijheid van VEN gebieden
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er mogelijkheden voor herstel ontstaan, worden maatregelen genomen. Het 
doel is om, naast het herstel van vegetaties van zwak gebufferde en dystrofe 
vennen, ook goede habitatcondities voor de Europees beschermde soorten 
rugstreeppad, poelkikker, heikikker en gevlekte witsnuitlibel te ontwikkelen. 

Bossen
Op de droge zandgronden van de Kalmthoutse Heide kunnen zich oude, 
zuurminnende eikenbossen ontwikkelen. Dit is een Europees beschermde 
habitat en een doeltype. Er wordt gestreefd naar het uitbreiden van 
de oppervlakte van dit bostype door de omvorming van eenvormige 
naaldhoutbestanden. Er zijn goede kansen voor spontane ontwikkeling. 
Vogelrichtlijnsoorten zoals zwarte specht en wespendief zijn voor dit bostype 
belangrijke doelsoorten. 

Het landbouwlandschap
Het is de bedoeling om op termijn de Steertse Heide in zijn geheel te 
ontwikkelen tot een kleinschalig ‘landbouw’landschap met een afwisseling 
van soortenrijke graslanden, kleinschalige fauna-akkers en houtkanten. Het 
kleinschalig karakter tussen het noordelijk en het zuidelijk deel, zal zodanig 
zal verschillen waardoor er een voldoende groot gebied voor weidevogels blijft 
bestaan. De heroriëntering van het grondgebruik moet gepaard gaan met het 
herstel van de natuurlijke waterhuishouding waardoor ook in de aangrenzende 
heide en vennen de milieucondities zullen verbeteren. 



 

 

Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 
Oppervlaktegebonden effecten  
1a. Fysisch ruimtebeslag (oppervlaktegebonden wijzigingen)  
 wijziging van de oppervlakte van een habitat  
 wijziging van het voorkomen van de soort of verlies aan leefgebied van een soort 

 Infrastructuurwerken (alle bouwwerken)  
 Uitbreiding bebouwde gebieden,...  
 Verdere woonverdichting 

1b. Verandering in de kwaliteit van een habitat door fysische processen  
 verstoring/vernietiging van habitat ten gevolge van bebouwing, vergraving, bodemverstoring,... 
 wijziging leefgebied van de soorten ten gevolge van de fysische processen  

 Verhogen bebouwing 
 Verhogen verhardingen 
 Wijzigen inrichting (beplanting) 

1c. Verandering in de kwaliteit van een habitat of het leefgebied van een soort door wijziging in het 
landgebruik, het beheer of de functie 

 Wijzigingen door intensivering maatschappelijk gebruik  
 Terreinen die een functiewijziging ondergaan (de 8 gebieden aangeduid op kaart)  
 Bestendiging niet aangepast landgebruik binnen SBZ  

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties  
2a. Verdroging/vernatting via grondwaterrelaties, inclusief wijziging kwelgebieden en impact op 
grondwaterkwaliteit door wijziging hoeveelheden grondwater/oppervlaktewater  

 Tengevolge van bemalingen bij infrastructuurwerken  
 Tengevolge van verminderde infiltratie door bijkomende verharding  
 Verdieping van grachten, waterlopen,...  
 Wijziging stuwbeheer 

2b. verandering van het leefgebied van de soort tengevolge van wijziging leefgebied door verdroging/vernatting  Tengevolge van bemalingen bij infrastructuurwerken  
 Tengevolge van verminderde infiltratie door bijkomende verharding  
 Verdieping van grachten, waterlopen,...  
 Wijziging stuwbeheer 

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 
3a. Verandering in oppervlaktewaterpeilen  Inrichting van overstromingsgebieden  

 Debietswijzigingen ten gevolge van exploitaties 
3b. Verandering in overstromingsfrequentie, dynamiek, stroomsnelheden  Wijzigen van de inrichting van overstromingsgebieden  
3c. Verandering van de structuur van waterlopen, wijzigingen in morfologische processen van erosie en 
sedimentatie,... 

 Inrichting van overstromingsgebieden 
 Wijzigen waterafvoer, erosie en sedimentatie 

3d. verandering leefgebied van een soort tengevolge van de processen in 3a-3c   
4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen  
4a. verandering in de barrièrewerking (infrastructuur op wegen, waterlopen, toename bebouwde oppervlakte, 
...)  

 Door infrastructuurwerken en bebouwing 
 Door wijziging landgebruik  

4b. versnippering (uiteeenvallen van een leefgebied in kleinere gescheiden leefgebieden)   Door infrastructuurwerken en bebouwing 
 Door wijziging landgebruik  

5. Verstoring  
5a. Verstoring van soorten (door geluid, licht, trillingen, geur) – kwaliteitsverlies   Geluid van werffasen 

 Toenemend verkeer 
5b. Verandering in de mortaliteit (luchtwervelingen, verkeersslachtoffers, slachtoffers van waterturbines,....)   Verkeersslachtoffers door toename van verkeersintensiteiten  
6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen  
6a. toevoer van voedingsstoffen/toxische stoffen via luchtrelaties, stof en depositie (atmosferische depositie)   Emissies vanuit gebruik infrastructuur en woningen 
7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische wijzigingen in waterrelaties  
7a. toevoer van nutriënten etc. via emissies in oppervlaktewater/grondwater   Door run-off (wegen, verharde oppervlakten)  
7b. toevoer van toxische stoffen (zware metalen, ....)   Afzetting van vervuild slib 
7c. ecotoxicologische effectensoorten   Calamiteiten bij niet/slechte werking van waterzuiveringsinfrastructuur  
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7.3.3 Effectenbespreking
Om de impact van het plan op de Natura 2000 gebieden en de Grote Eenheid 
Natuur te onderzoeken wordt een analyse van de relevante effectgroepen 
uitgevoerd. De effectgroepen en voorbeelden van mogelijke verstoringsfactoren 
zijn opgenomen in de tabel.

Mogelijke effectgroepen

7.3.3.1 Oppervlaktegebondenheid
Het plangebied overlapt slechts voor een heel klein deel met Natura 2000 
-gebieden. Het betreft de site van De Vroete die als toegangspoort tot de 
Kalmthoutse Heide functioneert. De ruimte-inname is beperkt tot de bestaande 
bebouwing en verharding. De bestemming van dit deel van het Natura 2000 
gebied wijzigt. De bestaande toestand (onthaalfunctie) blijft behouden. Er 
is is bijgevolg geen fysieke ruimte-inname van percelen in het Natura 2000 
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- netwerk. De opname van dit deel van het Natura 2000 gebied leidt niet tot 
een verandering in de kwaliteit van een habitat door fysische processen (geen 
verstoring of vernietiging van habitats of wijziging van dynamiek ervan) in in dit 
deel van het Natura 2000 gebied.

Ook in de overige Natura 2000 – gebieden is er geen verstoring of vernietiging 
uitvoering door wijziging van leefgebieden van soorten als gevolg van de 
fysische processen door uitvoering van het RUP. De bestemmingswzijgingen zijn 
erg beperkt, op één na centraal gelegen, grenzen niet in Natura 2000 gebieden 
en hebben alle betrekking op al deels bebouwde of deels verharde percelen. 
De bestemmingswijzigingen zijn beperkt in aantal en in oppervlakte, bevestigen 
de bestaande feitelijke toestand en beperken ontwikkelingsopties. De beperkte 
bestemmingswijzigingen en de overdrukken leiden niet tot een verandering in de 
kwaliteit van een habitat door fysische processen (geen verstoring of vernietiging 
van habitats of wijziging van dynamiek ervan) in Natura 2000 gebieden.

Het voorgenomen plan legt evenmin hypotheek op bepaalde oppervlaktes 
binnen het Habitatrichtlijngebied waardoor deze zich niet meer zouden kunnen 
ontwikkelen tot een habitattype waarvoor het SBZ-H is aangemeld. Hetzelfde 
geldt voor het Vogelrichtlijngebied: uitvoering van het RUP legt geen hypotheek 
op bepaalde oppervlaktes van het SBZ-V waardoor deze zich niet meer zouden 
kunnen ontwikkelen tot geschikte leef-, jacht-, of foerageergebieden voor de 
aangemelde soorten. 

Algemeen kan besloten worden dat er geen significante effecten 
verwacht worden op de voorkomende habitattypes (en soorten) binnen 
het habitatrichtlijngebied en de voorkomende soorten binnen het 
Vogelrichtlijngebied. 

Het plangebied grenst aan VEN gebied. Het betreft de site van De Vroente 
welke als toegangspoort tot de Kalmthoutse Heide functioneert en de woonlinten 
van de Max Temmermanlaan en de Koningin Astridlaan. De ruimte-inname 
is beperkt tot de bestaande bebouwing en verharding de site De Vroente 
en de meest noordelijke strook van de percelen van de woningen langs 
Max Temmermanlaan. Deze strook is opnieuw bestemd als natuurgebied. 
De bestaande juridische toestand wijzigt niet. Het woonlint van de Koningin 
Astridlaan is niet opgenomen in het plangebied. De bestemming van dit deel 
van dit woonlint wijzigt niet. De opname van gebieden in de rand van het 
VEN gebied leidt niet tot een verandering in de kwaliteit van een habitat door 
fysische processen (geen verstoring of vernietiging van habitats of wijziging van 
dynamiek ervan) in in dit deel van het Natura 2000 gebied.

Ook in de overige VEN gebieden is er geen verstoring of vernietiging uitvoering 
door wijziging van leefgebieden van soorten als gevolg van de fysische 
processen door uitvoering van het RUP. De bestemmingswijzigingen zijn erg 
beperkt, zijn op één perceek na centraal gelegen, grenzen met uitzondering 
van de Withoefse Heide niet aan VEN gebieden en hebben alle betrekking op 
al deels bebouwde of deels verharde percelen. De bestemmingswijzigingen 
bevestigen de bestaande feitelijke toestand. De beperkte 
bestemmingswijzigingen en de overdrukken leiden niet tot een verandering in de 
kwaliteit van een habitat door fysische processen (geen verstoring of vernietiging 
van habitats of wijziging van dynamiek ervan) in VEN gebieden. Algemeen 
kan besloten worden dat er geen significante effecten verwacht worden op de 
voorkomende habitattypes (en soorten) binnen het VEN gebied. 



90 Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

7.3.3.2 Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 
Door uitvoering van het RUP worden geen effecten verwacht op het grondwater, 
er worden namelijk nagenoeg geen bijkomende gebouwen of constructies 
voorzien. Met de overdrukken worden een verdere bebouwing en verharding van 
het woonpark sterk beperkt. 

Op de beperkte plaatsen waar er toch constructies kunnen bijkomen worden 
geen wijzigingen aan habitattypes binnen het Natura 2000 - gebied verwacht. 
Er zullen bijgevolg geen habitats binnen het Habitatrichtlijngebied beïnvloed 
worden en er zullen evenmin leefgebieden voor de aangemelde soorten 
verdwijnen binnen het SBZ-V door een verandering in kwaliteit door gewijzigde 
grondwaterrelaties. 

Deze analyse geldt ook voor het VEN gebied.  Er worden geen wijzigingen aan 
de natuurwaarden binnen het VEN gebied verwacht. De natuurdoelstellingen 
worden niet negatief beïnvloed of bedreigd.  Er worden geen leefgebieden voor 
soorten verdwijnen omwille van een verandering in kwaliteit door gewijzigde 
grondwaterrelaties. 

7.3.3.3 Verandering in de kwaliteit van een habitat: oppervlakte waterrela-
ties 

Voor de acht gebieden die herbestemd worden wordt de bestaande feitelijke 
toestand bevestigd. Dit houdt in dat de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
sterk beperkt wordt. Verder stellen de algemene voorschriften dat het in gehele 
plangebied verboden is om vervuild water rechtstreeks in het oppervlaktewater 
te lozen en moet er verplicht aangesloten te worden op een bestaande riolering. 
Indien dit niet mogelijk is, moet een systeem voor Individuele Behandeling van 
Afvalwater (IBA) of betonnen opvangput van 10m3 zonder overloop op eigen 
terrein voorzien worden. 

Er kan besloten worden dat er geen verandering in de kwaliteit van een habitat 
binnen de Natura 2000 -gebieden verwacht wordt omwille van een wijziging in 
oppervlaktewaterrelaties. 

Deze analyse geldt ook voor het VEN gebied.  Er wordt geen verandering in de 
kwaliteit van een habitat binnen het VEN gebied verwacht wordt omwille van een 
wijziging in oppervlaktewaterrelaties. 

7.3.3.4 Veranderingen in ruimtelijke relaties,netwerken en processen 
Het plangebied wordt momenteel nagenoeg volledig ingenomen door de 
bestaande woningen in bossen. Het RUP heeft als doel deze situatie met de 
bestaande dichtheden te bestendigen. De grote niet-bebouwde gebieden blijven 
gevrijwaard van bebouwing. Er zullen bijgevolg geen aangemelde habitats of 
leefgebieden van aangemelde soorten verdwijnen door het RUP. Hierdoor zal de 
uitvoering van het RUP ook niet zorgen voor een bijkomende barrièrewerking of 
versnippering van leefgebieden. 

Deze analyse is ook van toepassing voor het VEN gebied.  Er worden habitats 
of leefgebieden van beschermde soorten ingenomen door het RUP. Hierdoor zal 
de uitvoering van het RUP ook niet zorgen voor een bijkomende barrièrewerking 
of versnippering van leefgebieden.

7.3.3.5 Verstoring 
Het woonbosgebied blijft als groene omgeving met een beperkte dichtheid 
behouden. De ruimte voor bijkomende woningen wordt sterk beperkt. De 
gebieden nabij de grenzen met Natura 2000 – gebieden blijven gevrijwaard 
van verdere bebouwing en verdichting. Door het behoud van de bossen en de 
beperkte woondichtheid wordt een hogere mate van verstoring vermeden. Het 
RUP heeft hoofdzakelijk tot doel de huidige situatie te bestendigen. Indien er 
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al verstoring is door de aanwezigheid van de huidige woningen, zal deze niet 
significant toenemen door uitvoering van het RUP. 

De overdruk beschermt de bossen. Dit zijn in principe bouwvrije zones, 
waardoor ruimtebeslag zoveel mogelijk wordt vermeden. Deze zones vormen 
stapstenen naar de nabij gelegen Natura 2000 – gebieden, waardoor verstoring 
vanuit het plangebied naar de waardevolle gebieden beperkt wordt. Dit wordt 
positief beoordeeld. 

Deze analyse geldt ook voor het VEN gebied. De gebieden nabij de grenzen 
met VEN gebied blijven gevrijwaard van verdere bebouwing en verdichting. Door 
het behoud van de bossen en de beperkte woondichtheid wordt een hogere 
mate van verstoring vermeden. Het RUP heeft hoofdzakelijk tot doel de huidige 
situatie te bestendigen. Indien er al verstoring is door de aanwezigheid van de 
huidige woningen, zal deze niet significant toenemen door uitvoering van het 
RUP. 

7.3.3.6 Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen 
Er wordt geen verandering in kwaliteit van de voorkomende habitats verwacht 
omwille van eventueel gewijzigde chemische processen door uitvoering van het 
RUP. 

7.3.3.7 Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische 
wijzigingen in waterrelaties 

Het RUP leidt niet tot een toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in de 
bodem en in het oppervlaktewater die tot een ontregeling van de ecologische 
processen kan leiden.

7.3.4 Conclusie voortoets passende beoordeling

Op basis de analyse is het mogelijk een antwoord te geven op de 
vooropgestelde vragen. 
• Het planvoornemen heeft geen significante impact op de habitats 

(natuurlijke habitats en habitats van een soort) wat betreft de oppervlakte, 
ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit van deze habitats. 

• Het planvoornemen heeft geen significante impact op het evenwicht tussen, 
de verspreiding en de densiteit van de soorten en de populaties in zijn 
geheel. 

• Het planvoornemen heeft geen significante impact op de vitale factoren hoe 
het SBZ functioneert als ecosysteem. 

• Het planvoornemen heeft geen significante invloed op de abiotische relaties 
die de structuur en de functie van de SBZ bepalen. 

• Het planvoornemen heeft geen significante impact op het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ. 

Dit betekent dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-
natuurwaarden die zich momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren 
is er volgens ons geen passende beoordeling noodzakelijk is. Een passende 
beoordeling zal geen bijkomende elementen aan het licht brengen die tot een 
andere besluitvorming kunnen leiden. 



 

 

 

Bestaande juridische toestand Bestaande feitelijke toestand Ontwerp geplande toestand 

Bestemming: woongebied / oppervlakte (m2):  
 
1: woongebied: / 8.129,60 
2: woongebied / 12.256,70 
3: woongebied / 4.606,30 
4: woongebied / 2.116,30 
5: woongebied / 9.519,10 
6: woongebied / 7.656,20 
7: woongebied / 4.067,90 

 
 

Functie / Bebouwde oppervlakte / verhard opp. 
 
1: gemeenschapsvoorzieningen / ca. 2.737 / 
als bestaand 
2: gemeenschapsvoorzieningen / 0 /  als 
bestaand 
3: gemeenschapsvoorzieningen / ca. 1.095 /  
als bestaand 
4: gemeenschapsvoorzieningen / ca. 995 /  als 
bestaand 
5: gemeenschapsvoorzieningen / ca. 2.582 /  
als bestaand 
6: gemeenschapsvoorzieningen / ca. 1.978 /  
als bestaand 
7: gebied voor dagrecreatie / ca. 700 /  als 
bestaand 

Bestemming / max. bebouwing / max verharding 
 
1-6: gemeenschapsvoorzieningen 
Gebouwen en constructies kunnen vrij ingeplant worden op voorwaarde 
dat elk van de volgende voorwaarden gerespecteerd worden: 
 Gebouwen en constructies kunnen enkel ingeplant worden in de delen 

die niet met een overdruk zijn aangeduid.   
 De inplanting en morfologie respecteren de harmonieregel. 
 Bebouwing en verharding worden maximaal beperkt.  
 
7: gebied voor dagrecreatie / 4.077,90 
Enkel vrijstaande bebouwing is toegestaan.  
Gesloten of halfopen bebouwing kan enkel toegestaan worden tegen een 
wachtgevel van een bestaand vergund of vergund geacht hoofdgebouw 
op een aanpalend perceel. 
De bebouwing wordt beperkt in functie van de perceelsoppervlakte: 
 Percelen kleiner dan 2.500 m²: max 250 m² bebouwde oppervlakte 
 Percelen groter dan 2.500 m²: max 10 % van het perceel bebouwd 
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7.4 Onderzoek naar de milieueffecten
Figuur 92: Vergelijking referentietoestand en de geplande toestand voor de zeven gebieden waarvan de bestemming wijzigt
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1. Heidestatieplein 6-8, St. Jozeflaan 2
2. Vredelaan - begraafplaats
3. Canadezenlaan 7-11
4. Heidestatieplein 8 (kerkgebouw)
5. Heidestatiestraat 32
6. Max Temmermanlaan 8
7. Vredelaan 19

7.4.1 Bodem 
De gewenste ontwikkeling van het plangebied leidt tot een beperkte verhoging 
van de bestaande bebouwing en verharding. Dit leidt niet tot sterke wijzigingen 
in de bodemstructuur.

De bodemkaart duidt de zeven gebieden aan als ‘OB: bebouwde zones’.

De beoogde plandoelstellingen beperken bijkomende verzegeling van de bodem 
in het volledige plangebied. Bijkomende bebouwing en bijkomende verharding 
worden beperkt.
• De planwijziging voor leidt tot een beperkt gunstig effect ten aanzien van 

juridische toestand. Effecten op de bodem (+1). 
• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 

toestand. Effecten op bodem (0). 

De beoogde projectdoelstellingen hebben een beperkt positief gevolg ten 
aanzien van juridische toestand voor de zeven gebieden waarvan de van 
bestemming wijzigt. De bebouwing en de verharding wordt sterk beperkt. 
• De planwijziging voor de 7 gebieden waarvan de bestemming wijzigt, leidt 

tot een beperkt positief effect ten aanzien van juridische toestand. Effecten 
op de bodem (+1). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 
toestand. Effecten op de bodem (0). 

Bron: www.geopunt.be

Figuur 93: Bodemkaart

Figuur 91: Overzichtskaart bestemmingswijzigingen
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7.4.2 Water (grond- en oppervlaktewater) • Het regenwater krijgt kansen voor een zo ruim mogelijke infiltratie in de 
bodem; 

• verhardingen worden zoveel mogelijk voorzien in waterdoorlatende 
materialen; 

• Er wordt gebruik gemaakt van wadi’s om water te laten infiltreren en 
bufferen.

De beoogde planontwikkeling leidt niet tot een verhoogd risico op 
overstromingen en biedt een passende oplossing voor de infiltratie 
van hemelwater. De uitvoering leidt niet tot een aantasting van de 
grondwaterstromen. 

De beoogde plandoelstellingen beperken bijkomende versnelde waterafvoer 
in het volledige plangebied. Bijkomende bebouwing en bijkomende verharding 
worden beperkt. Door de opname van deze aandachtspunten in het ontwerp is 
de impact op de waterhuishouding op het gehele plangebied beperkt.
• De planwijziging voor leidt tot een beperkt gunstig effect ten aanzien van 

juridische toestand. Effecten op de water (+1). 
• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 

toestand. Effecten op water (0). 

De beoogde projectdoelstellingen hebben een beperkt positief effect ten aanzien 
van juridische toestand voor de zeven gebieden waarvan de bestemming wijzigt. 
De bebouwing en de verharding worden sterk beperkt. 
• De planwijziging voor de 7 gebieden waarvan de bestemming wijzigt, leidt 

tot een neutraal effect ten aanzien van juridische toestand. Effecten op 
water (0). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 
toestand. Effecten op water (0).

De kaarten duiden aan dat een zeer klein deel van het plangebied gelegen is 
in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het betreft een beperkt deel van 
de Bareellaan (effectief overstromingsgevoelig vanuit de riolering | beperkt 
tot het openbaar domein) en een gebied tussen de Boswachtersdreef en de 
middendreef (mogelijk overstromingsgevoelig). 
Omwille van het integraal waterbeleid worden volgende aandachtspunten in het 
plan opgenomen: 
• Het regenwater van de nieuwe gebouwen wordt maximaal opgevangen; 

Bron: www.geopunt.be

Figuur 94: Overstromingsgevoelige gebieden 2017
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7.4.3 Biodiversiteit
Het volledige plangebied wordt bepaald door omvangrijke gebieden met een 
(hoge) biologische waarde en gebieden met een potentieel aan natuurlijke 
vegetatie. De beoogde plandoelstellingen versterken het behoud van deze 
waarde en vegetatie door bijkomende bebouwing en bijkomende verharding 
sterk te beperken.

De planontwikkeling behoudt het beboste karakter van het woonbos en 
vrijwaart een onbebouwde ruimten van bebouwing en verharding. Het RUP 
beschermt de samenhangende groen- en bosgebieden. Omwille de beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden en de bescherming van de natuurwaarden 
veroorzaakt de ontwikkeling geen betekenisvolle negatieve effecten voor het 
volledige plangebied. De beoogde projectdoelstellingen beperken bijkomende 
ontwikkelingen en hebben geen negatieve effecten op de biodiversiteit.

De beoogde projectdoelstellingen hebben een beperkt gunstig effect ten aanzien 
van het volledige plangebied. De bebouwing en de verharding worden beperkt. 
De bestaande beplanting wordt beschermd.
• De planwijziging voor leidt tot een beperkt gunstig effect ten aanzien van 

juridische toestand. Effecten op de biodiversiteit (+1). 
• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 

toestand. Effecten op de biodiversiteit (0). 

De beoogde projectdoelstellingen hebben een neutraal effect ten aanzien van 
juridische toestand voor de zeven gebieden waarvan de bestemming wijzigt. De 
bebouwing en de verharding worden beperkt. De bestaande beplanting geniet 
een bescherming.
• De planwijziging voor de 7 gebieden waarvan de bestemming wijzigt, leidt 

tot een neutraal effect ten aanzien van juridische toestand. Effecten op de 
biodiversiteit (0). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 
toestand. Effecten op de biodiversiteit (0).

Bron: www.geopunt.be

Figuur 95: Biologische waardering en potentieel natuurlijke vegetatie
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7.4.4 Mens (mobiliteit en/of sociaal organisatorische aspecten) 
De stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP beperken een verdere 
onaangepaste woonverdichting in het woonbos. Deze beperking is theoretisch 
berekend. 
• Op basis van de huidige bebouwing met een gemiddelde woningdichtheid 

van 5,48 woningen per hectare voor het volledige plangebied en een 
woningdichtheid van 3,27 woningen per hectare in het woonpark, is er 
mathematisch nog ruimte voor bijkomende bebouwing (toename van de 
woondichtheid met 1,73 wo/ha) in het woonpark. 

• Theoretisch kunnen er in het RUP Woonbos op basis hiervan nog 405 
woningen gebouwd worden.

Met het RUP wordt de ruimte voor bijkomende woningen beperkt. De bestaande 
woondichtheid is bepalend. de binnengebieden worden gevrijwaard van verdere 
bebouwing. Dit houdt in dat de ruimte voor nieuwe woningen beperkt wordt tot 
een aantal van ca. 95. Dit is een afname van het theoretisch aantal woningen 
dat volgens de voorschriften van het gewestplan gebouwd zou kunnen worden 
(450). 

De verdere bebouwing heeft hoofdzakelijk betrekking op de vrije ruimten langs 
uitgeruste wegen. Dit houdt in dat de te verwachten mobiliteitseffecten beperkt 
zijn. Het RUP woonbos behoudt de beperkte de mogelijke toename van het 
aantal vervoersbewegingen. Het aantal woningen dat bijkomend gebouwd kan 
worden beperkt tot minder dan 5%.

Door de nabijheid van het kernwinkelgebied van Heide, de goede 
openbaarvervoersverbindingen en de fietsvoorzieningen wordt de mobiliteit over 
verschillende modi gespreid. 

De omgeving van De Vroente is opgenomen in het plangebied. Hierdoor worden 
er gedetailleerde ontwikkelingsperspectieven bepaald voor deze omgeving. De 
voorschriften bepalen immers: “Alle werken, handelingen en wijzigingen die 
nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de 
natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten.
Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 
overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen 
eveneens toegelaten:
• Het oprichten, verbouwen of herbouwen van gebouwen voor het beheer van 

de natuur en het onthaal van bezoekers.
• Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan 

Bron: www.geopunt.be

Figuur 96: Bestaande bebouwing in het plangebied
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niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief 
medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden 
voor niet-gemotoriseerd verkeer;

• Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare 
wegen en nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen 
kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit 
van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het 
natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid;

• Het verbouwen van behoorlijk vergunde gebouwen.”

Met deze voorschriften kan de onthaalinfrastructuur aangepast en 
geoptimaliseerd worden. De impact op de directe omgeving is gelet op het 
relatief hoge bebouwings- en verhardingspercentage beperkt. Ruimte voor 
vernieuwing ontwikkeling is noodzakelijk wanneer De Kalmthoutse Heide als 
Nationaal Park erkent wordt. 
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Stedenbouwkundige voorschriften RUP Kapellenbos (gemeente Kapellen) Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften RUP Woonbos II (gemeente Kalmthout)

Kapellenbos- ten oosten van de spoorlijn

Basisnormen voor percelen in woonparkgebied op percelen van minstens 5.000m2 groot. 
• Bebouwbare oppervlakte: 
Maximum 7,5% van perceeloppervlakte mag bebouwd worden. 
(de bebouwde oppervlakte wordt berekend door de som van de dakoppervlakte van alle 
aanwezige constructies (woning en bijgebouwen). Niet-functionele dakoversteken tot maxi-
mum 0,50 meter moeten niet meegerekend worden, maar overdekte terrassen, carports, ... 
wel.)

Enkel vrijstaande bebouwing is toegestaan. 
De bebouwing wordt beperkt in functie van de perceelsoppervlakte:
• Percelen kleiner dan 2.500 m²: max 250 m² bebouwde oppervlakte
• Percelen groter dan 2.500 m²: max 10 % van het perceel bebouwd

De bebouwde oppervlakte is gelijkaardig.  In Kalmthout mag tot 10% bebouwd worden. In 
Kapellen betreft het 7,5%
In Kalmthout zijn er echter bijkomende beperkingen op bijkomende bebouwing. Bijkomende 
bebouwing kan enkel toegelaten worden wanneer elk van de volgende voorwaarden geres-
pecteerd wordt: 
• De bijkomende bebouwing respecteert de bebouwingsdichtheid in de nabije omgeving.
• De woondichtheid voor hoofdgebouwen wordt berekend op basis van de gemiddelde 

breedte van de percelen langs de rooilijn in de nabije omgeving.
• De bijkomende bebouwing past in de gewenste ruimtelijke structuur van de omgeving.
• De bijkomende bebouwing wordt op een harmonische wijze ingepast in de het woon-

bos en de omgeving.
• De bijkomende bebouwing houdt maximaal rekening met de instandhouding van de 

aanwezige bomen en beplantingen.

Bebouwbare zone: 
• 10 meter van de voorste perceelsgrens en zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij het 

aangewezen is een kleinere afstand te voorzien in functie van de bomen, de bezonning 
van de woning 

• 20 meter van de achterste perceelsgrens 
• de overige delen en de boszone zijn bouwvrije stroken

De naar de straat gerichte gevel wordt ingeplant in harmonie met de bouwlijn van de be-
staande woningen op de aanpalende percelen.

De bouwlijn wordt bepaald door de harmonieregel
Vrijstaande zijgevels worden ingeplant op:
• minimum 5 meter van de perceelsgrens
• deze breedte kan uitzonderlijk beperkt worden tot minimum 3 meter. Deze afwijking 

wordt verantwoord door het feit dat in Heide woningen in een stedelijke omgeving zijn 
opgetrokken. 

De bouwdiepte van hoofdgebouwen is beperkt tot maximum 17 meter voor percelen met 
een diepte van minder dan 50 meter, gemeten vanaf de voorgevel en maximum 20 meter 
voor percelen met een diepte van 50 meter en meer, gemeten vanaf de voorgevel. 

De voorschriften zijn gelijkaardig.  In Kalmthout is de breedte tussen de vrijstaande zijgevel 
en de perceelsgrens kleiner. Dit verschil wordt echter gecompenseerd door de beperking dat 
er geen nieuwe verkavelingen vergund mogen worden. Percelen kunnen dus niet opgedeeld 
worden met doel de bouwdichtheid te verhogen.

De gemeente Kapellen deelt de doelstellingen van het RUP Woonbos II maar 
streeft naar een gelijkaardig ruimtelijk beeld in omgevingen waar de as van 
de weg de grens tussen de gemeenten vormt. De gemeente Kapellen streeft 
naar gelijkaardige voorschriften om deze eenvormigheid te verzekeren. Uit 

een analyse van de bestaande voorschriften van de plangebieden in Kapellen 
en de geplande voorschriften voor het plangebied Woonbos II blijkt dat de 
voorschriften sterk gelijklopend zijn. Het behoud van een eenvormig ruimtelijk 
beeld is daardoor ook nabij de gemeentegrens verzekerd.
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Stedenbouwkundige voorschriften RUP Kapellenbos (gemeente Kapellen) Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften RUP Woonbos II (gemeente Kalmthout)

Kapellenbos- ten oosten van de spoorlijn

Woning 
• bouwbreedte maximaal 2/3 van de perceelsbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn 

van de woning 
• maximum 150m2 buiten strikt noodzakelijke toegangen  

De bouwbreedte van hoofdgebouwen is beperkt tot max. 2/3 van de perceelsbreedte, geme-
ten op de voorgevelbouwlijn.

De voorschriften zijn gelijkaardig.  

Bijgebouwen:
• oppervlakte maximum 150 m2 
• plaatsing binnen de bouwstrook en op minimum 3 meter afstand van de woning. Bij 

voorkeur de gebouwen concentreren. 
• bouwhoogte : kroonlijst maximum 3,50 meter en nok maximum 4,50 meter 

Bijgebouwen
Oppervlakte: 
• Bijgebouwen kunnen slechts opgetrokken worden wanneer de totale bebouwde opper-

vlakte beperkt blijft tot
• Percelen kleiner dan 2.500 m²: max 250 m² bebouwde oppervlakte
• Percelen groter dan 2.500 m²: max 10 % van het perceel bebouwd (hoofdgebouw 

én bijgebouwen)
Inplanting:
Vrijstaande bijgebouwen op minimum 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens. 
Bouwhoogte: 
• Maximaal één bouwlaag met plat of schuin dak.

De voorschriften zijn gelijkaardig.  

Materialen: 
• Vrij te kiezen op voorwaarde dat de materialen duurzaam en kwalitatief zijn 

Materialen: 
• Harmonieregel

De voorschriften zijn gelijkaardig.  

Tuinzone: 
• maximum 10 % open ruimte ( = gazon, terrassen, zwembad, ...), overige aanplanten 

met hoogstammig groen 

Ontbossing en het rooien van bomen en struiken is uitsluitend toegelaten wanneer dit strikt 
noodzakelijk is voor het oprichten van gebouwen en andere constructies en voorzieningen 
en voor de aanleg van strikt noodzakelijke toegangswegen tot deze gebouwen en andere 
constructies en voorzieningen, met uitzondering van:
• de aanleg en inrichting van terrassen, gazons, speelruimten en/of parkeerruimten, aan-

sluitend bij of in de onmiddellijke nabijheid van een bestaande of nieuw op te richten 
woning of gemeenschapsvoorziening, voor een gezamenlijke maximale oppervlakte 
van:
• 10% van de perceelsoppervlakte voor percelen met een oppervlakte van minder 

dan 2.500m2; 
• 250m2 voor percelen met een oppervlakte van 2.500m2 of meer; 

• het rooien van bomen waarvan moet worden aangenomen dat ze, gezien de plaats 
waar ze staan en de staat waarin ze verkeren, de veiligheid in het gedrang brengen. 

De voorschriften zijn gelijkaardig. 
In Kapellen betreft het 10% van de open ruimte, in Kalmthout 10% van het perceel. In 
Kalmthout is er wel een max. bepaald (250m2).
In Kapellen kan er bijkomend tot 150m2 verhard worden. In Kalmthout is dit gevat in het 
totaal.
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Stedenbouwkundige voorschriften RUP Kapellenbos (gemeente Kapellen) Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften RUP Woonbos II (gemeente Kalmthout)

Kapellenbos- ten oosten van de spoorlijn

Verhardingen (kiezel, dolomiet, terrassen, ...) en niet overdekte constructies (zoals vijver, 
zwembad, ...)/ max. 150m2 buiten de noodzakelijke toegangen.

De voorschriften zijn gelijkaardig. 
In Kapellen betreft het 10% van de open ruimte, in Kalmthout 10% van het perceel.  In 
Kalmthout is er wel een max. bepaald (250m2).
In Kapellen kan er bijkomend tot 150m2 verhard worden. In Kalmthout is dit gevat in het 
totaal.

Boszone:
• In de boszone kunnen, volgens het bosdecreet, geen constructies, verhardingen, gras, 

verlichting, ... toegestaan worden. 
• De hoogstammige bomen, struiken en kruidlaag dienen integraal deel uit te maken 

van de bosstructuur en moeten in goede staat behouden blijven en beheerd worden, 
volgens de bepalingen van het Bosdecreet. 

• Het verwijderen van struiken en inzaaien van gazon onder de bomen wordt aanzien als 
ontbossing volgens het Bosdecreet. 

Onverminderd bepalingen in toepassing van het Bosdecreet, moet het groenareaal dat het 
woonboskarakter van het plangebied in hoofdzaak bepaalt, in stand gehouden, hersteld en 
verder ontwikkeld worden, om het woonboskarakter van het plangebied te vrijwaren.

Nieuwe gebouwen en andere constructies en voorzieningen moeten ingeplant worden in 
functie van maximale vrijwaring van het aanwezige groenareaal. 

Onverminderd bepalingen in toepassing van het Bosdecreet is heraanplant steeds verplicht 
bij ontbossing en bij het vellen van bomen. De heraanplant is afhankelijk van de mogelijk-
heden die het perceel biedt en het al aanwezige groenareaal. Bij heraanplantingen moeten 
maximaal streekeigen soorten zoals opgenomen in de lijst in bijlage gebruikt worden. 

De voorschriften zijn gelijkaardig.
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Stedenbouwkundige voorschriften RUP Kapellenbos (gemeente Kapellen) Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften RUP Woonbos II (gemeente Kalmthout)

Kapellenbos- ten westen van de spoorlijn

Basisnormen voor het bebouwen van percelen gelegen in Kapellenbos in woonparkgebied, 
buiten geldige verkavelingen, op percelen van minstens 3.000 m2 groot. 
• Bebouwbare oppervlakte: Maximum 10% van perceeloppervlakte mag bebouwd wor-

den. (de bebouwde oppervlakte wordt berekend door de som van de dakoppervlakte 
van alle aanwezige constructies (woning en bijgebouwen). Niet-functionele dakover-
steken tot maximum 0,50 meter moeten niet meegerekend worden, maar overdekte 
terrassen, carports, ... wel.) 

Enkel vrijstaande bebouwing is toegestaan. 
De bebouwing wordt beperkt in functie van de perceelsoppervlakte:
• Percelen kleiner dan 2.500 m²: max 250 m² bebouwde oppervlakte
• Percelen groter dan 2.500 m²: max 10 % van het perceel bebouwd

De bebouwde oppervlakte is gelijkaardig.  In Kalmthout kan het bebouwingspercentage op 
percelen tot 2.500m². De harmonieregel blijft echter onverminderd van toepassing.

De gemeente heeft een visie opgesteld voor gegroepeerde parkwoningen in woonpark 
Kapellenbos-oost. Deze normen kunnen toegepast worden voor percelen van minstens 
15.000m2. 
Het doel van deze nieuwe normen is het tegengaan van versnippering. Zo wordt de ver-
harding en bebouwing verminderd door bijvoorbeeld het vermijden van meerdere opritten, 
zwembaden, poolhouses, enz waardoor de natuurwaarden veel minder worden aangetast. 
• De bebouwing – woning en bijgebouwen – mag maximaal 7,5 % van de totale per-

ceelsoppervlakte bedragen. Hoogbouw wordt niet toegestaan, enkel woningen met 
twee bouwlagen, zijnde het gelijkvloers met één verdieping met plat dak. Enkel wan-
neer beslist wordt om de grond inname te verkleinen, omwille van het bomenbestand, 
kan een dakverdieping worden toegestaan. 

• De afstanden van bebouwing tot de perceelsgrenzen bedraagt minstens 20 meter. 
• De omgevingsaanleg (tuin, gazon, terras, zwembad, ...) mag maximum 7,5 % bedra-

gen. 
• In de praktijk betekent dat dus 85 % bos en natuur.” 
• Deze normen zijn nog niet in voege

Meergezinswoningen zijn beperkt tot de zone binnen de aangeduide contour. Het betreft 
een verstedelijkt gebied in het centrum van Heide. De gemeente Kalmthout wil het karakter 
van de residentiële omgeving met grondgebonden eengezinswoningen vrijwaren.

De voorschriften in Kalmthout zijn strikter en beperken de mogelijkheid tot het bouwen van 
meergezinswoningen in het woonbos.

De beoogde plandoelstellingen hebben een beperkt positief gevolg ten aanzien 
van juridische toestand van het volledige plangebied. De mogelijke toename van 
het aantal woningen wordt beperkt met ca. 300 wooneenheden.
• De planwijziging leidt tot een beperkt positief effect ten aanzien van de 

juridische toestand van het volledige plangebied. Een verdere verdichting 
wordt beperkt. Effecten op mens-verkeer (+1). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van de feitelijke 
toestand van het volledige plangebied. De bestaande woondichtheid wordt 
behouden. Effecten op mens-verkeer 0). 

De beoogde plandoelstellingen hebben een beperkt effect ten aanzien van de 
juridische toestand voor de zeven gebieden waarvan de bestemming wijzigt. 
De bestaande functies, de bestaande bebouwing en de verharding worden 
behouden. De verkeersgeneratie blijft behouden.
• De planwijziging voor de 7 gebieden waarvan de bestemming wijzigt, leidt 

tot een neutraal effect ten aanzien van juridische toestand. Effecten op 
mens-verkeer (0). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 
toestand. Effecten op de mens-verkeer (0).
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7.4.5 Geluid .
De stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP beperken een verdere 
woonverdichting in het woonbos. Met het RUP wordt de ruimte voor bijkomende 
woningen beperkt. De bestaande woondichtheid is bepalend. Binnengebieden 
worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

De te verwachten effecten voor de discipline geluid zijn beperkt. Het plan heeft 
immers betrekking op het behoud van het woonbos. Het aantal woningen 
neemt niet sterk toe. Het aantal verkeersbewegingen neemt niet sterk toe. De 
verkeerssnelheid blijft beperkt. 

De beoogde projectdoelstellingen hebben een beperkt gunstig effect ten aanzien 
van het volledige plangebied. Bijkomende bebouwing met bijkomende verkeer 
wordt beperkt.
• De planwijziging voor leidt tot een beperkt gunstig effect ten aanzien van 

juridische toestand. Effecten op geluid (+1). 
• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 

toestand. Effecten op de geluid (0). 

De beoogde projectdoelstellingen hebben een neutraal effect ten aanzien van 
juridische toestand voor de zeven gebieden waarvan de bestemming wijzigt. 
De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt beperkt. De verkeersbewegingen 
nemen niet toe.
• De planwijziging voor de 7 gebieden waarvan de bestemming wijzigt, leidt 

tot een neutraal effect ten aanzien van juridische toestand. Effecten op de 
geluid (0). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 
toestand. Effecten op de geluid (0).

Bron: www.geopunt.be

Figuur 97: Bestaande geluidsbelasting in het plangebied (wegverkeer/dag)
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7.4.6 Lucht 
De stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP beperken een verdere 
woonverdichting in het woonbos. Met het RUP wordt de ruimte voor bijkomende 
woningen beperkt. De bestaande woondichtheid is bepalend. Binnengebieden 
worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

De bestaande luchtkwaliteit in het plangebied is goed. De te verwachten effecten 
voor de discipline lucht zijn beperkt. Het plan heeft immers betrekking op het 
behoud van het woonbos. Het aantal woningen neemt niet sterk toe. Het aantal 
verkeersbewegingen neemt niet sterk toe. De verkeerssnelheid blijft beperkt. 

De beoogde projectdoelstellingen hebben een beperkt gunstig effect ten aanzien 
van het volledige plangebied. Bijkomende bebouwing met bijkomende verkeer 
wordt beperkt.
• De planwijziging voor leidt tot een beperkt gunstig effect ten aanzien van 

juridische toestand. Effecten op lucht (+1). 
• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 

toestand. Effecten op de lucht (0). 
De beoogde projectdoelstellingen hebben een neutraal effect ten aanzien van 
juridische toestand voor de zeven gebieden waarvan de bestemming wijzigt. 
De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt beperkt. De verkeersbewegingen 
nemen niet toe.
• De planwijziging voor de 7 gebieden waarvan de bestemming wijzigt, leidt 

tot een neutraal effect ten aanzien van juridische toestand. Effecten op de 
lucht (0). 

• De planwijziging leidt tot een neutraal effect ten aanzien van feitelijke 
toestand. Effecten op de lucht (0).

Bron: www.irceline.be

Bron: www.irceline.be

Figuur 98: Bestaande luchtkwaliteit in het plangebied - stikstof

Figuur 99: Bestaande luchtkwaliteit in het plangebied - ozon
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7.4.7 Grensoverschrijdende effecten
De beoogde ontwikkeling van de Natura 2000 gebieden is afgestemd met de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Brabantse Wal, het Natura 2000-gebied 
aan de Nederlandse zijde van de grens. Een essentiële doelstelling voor het 
Grenspark als geheel is het herstel van de dynamiek (vrije windwerking) via 
de realisatie van een groot aaneengesloten open heidelandschap centraal 
in het gebied. De Zoom is meer bebost dan de Kalmthoutse Heide en er is 
relatief meer bos in privé-eigendom. Heide- en landduinhabitats kunnen hier 
minder sterk uitgebreid worden dan in de Kalmthoutse Heide. Daarom zijn in de 
Kalmthoutse Heide vrij ambitieuze oppervlaktetoenames voor deze habitattypes 
nodig. Omgekeerd is het bosrijke gebied van De Zoom erg belangrijk voor het 
behoud van de goede staat van instandhouding van typische bossoorten zoals 
de Zwarte specht en de Wespendief. De instandhoudingsdoelstellingen voor 
beide gebieden zijn dus complementair. Het aspect water is een belangrijke 
bindende factor tussen de verschillende delen van het Grenspark. Ingrepen in 
het ene deel van het gebied kunnen gevolgen hebben in andere delen terwijl 
voor het realiseren van specifieke doelen ook maatregelen nodig kunnen zijn in 
andere delen. Dit heeft zowel betrekking op grond- als oppervlaktewater maar 
ook op de kwaliteit als kwantiteit. 

De ruimte voor bijkomende woonontwikkelingen in het woonbos wordt beperkt. 
De functies in het plangebied zijn residentieel of diensten en voorzieningen 
verbonden met residentiële functies. Deze functies hebben geen impact op het 
Natura 2000 gebied en leiden omwille van de bestaande toestand, de beperkte 
schaal en de afstand niet tot grensoverschrijdende effecten.

Bron: www.irceline.be

Bron: www.irceline.be

Figuur 101: Bestaande luchtkwaliteit in het plangebied - fijnstof - zwarte koolstof

Figuur 100: Bestaande luchtkwaliteit in het plangebied - fijnstof - PM2.5 en PM10
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7.4.8 Conclusie 
Het plan is geen deel van de bijlage I en II van het BVR van 10/12/2004.
De voortoets Passende Beoordeling duidt aan dat  gelet op de afstand ten 
opzichte van Natura 2000 richtlijngebieden. 

Er worden met het RUP geen aanzienlijke negatieve effecten veroorzaakt.

Deze conclusie werd op 04/04/2022 via het digitaal uitwisselingsloket bevestigd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos. “Het schaalniveau omvat geen 
planinitiatieven op detailniveau zodat deze nog niet beoordeeld kunnen worden. 
Doelstelling van het RUP is net het vrijwaren van de aanwezige natuurwaarden 
(behoud van vennen en bossen, beperken van de woonverdichting) met 
uitzondering van een beperkte herbestemming naar de feitelijke invulling. 
Impact op natuur door RUP zal ten opzichte van de autonome ontwikkeling 
kleiner zijn. Kleine kanttekening is onthaalcentum De Vroente: hier worden meer 
mogelijkheden voorzien. Gezien de ligging in SBZ, zal bij latere ontwikkeling 
echter sowieso een (voortoets) PB noodzakelijk zijn.”  

Op xx/xx/2022 bevestigde het team m.e.r. via mail dat er geen plan m.e.r. 
opgesteld moet worden.

7.5 Ruimtebalans
De wijzigingen van bestemmingen leidt tot een ruimtebalans. De aanpassingen 
zijn vaak beperkt tot het aanpassen van grenzen omwille van nauwkeuriger 
kaartmateriaal. Deze wijzigingen zijn aangeduid met een omlijning in rode 
kleur op figuur 89. De bestemmingswijzigingen zijn aangeduid met een 
omlijning in paarse kleur en zijn het voorwerp van een mogelijke planbaten-of 
planschaderegeling. 

Het aantal harde bestemmingen neemt af.

Bestemmingscategorie Gewest-
plan (m²)

RUP (m²) Verschil 
(m²)

BED (Bedrijven) 1.657 0 -1.657 

GNV (gemeenschap en nutsvoorz) 60.443 104.746 +44.303 

LDB (landbouw) 3 0 -3 

NAT (natuur) 81.955 72.376 -9.579 

NNN (natuurgebied met waarden) 9.656 0 -9.656 

OVG (parkgebied) 299.827 289.188 -10.639 

REC (recreatie) 24.910 13.783 -11.127 

WON (wonen) 3.273.263 2.831.833 -441.430 

Openbaar domein 0 446.904 + 446.904 

Aparte RUP’s 959.083 959.083 0

Totaal 4.710.797 4.717.913 +7.116*

* De toename van het oppervlak van het RUP Woonbos II t.o.v. het gewestplan wordt 
verklaard uit het verschil tussen de ligging van de gemeentegrens met de gemeente 
Kapellen en de ligging van de grens van het Gewestplan.
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7.6 Register van percelen met een bestemmingswijzi-
ging dat aanleiding kan geven tot planschade of  
planbaten

Met het planningbeleid zijn een aantal vergoedingsregelingen verbonden. Een 
regeling met betrekking tot planschade werd al in de stedenbouwwet van 1962 
ingeschreven. In 1999 voerde de decreetgever een planbatenregeling. 

• Op basis van de decretale wijzigingen werd de planbatenregeling vanaf 1 
september 2009 geïmplementeerd. 

• Met het decreet grond- en pandenbeleid wordt ook de regeling van de 
kapitaalschade ingevoerd, 

• en met het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader 
voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken 
en erfdienstbaarheden tot openbaar nut wordt de gebruikerschade 
ingevoerd. 

De twee laatste vergoedingsregelingen hebben betrekking op 
bestemmingswijzigingen waarbij gronden, bestemd voor agrarisch gebruik, een 
groene bestemming (bijv. bos, natuur) krijgen of een overdruk die bepaalde 
beperkingen oplegt aan het agrarisch gebruik.

De decreetgever heeft geoordeeld dat de (potentiële) toepassing van de 
vergoedingsregelingen voldoende kenbaar moet zijn, zowel tijdens de 
planvorming als na definitieve vaststelling. Daarom is in artikel 2.2.2, §1, eerste 
lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting opgenomen 
om in ruimtelijke uitvoeringsplannen een register op te nemen van percelen 
waarop een bestemmingswijziging gebeurt die kan aanleiding geven tot 
planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade. 

Het grafisch register vergelijkt de bestemmingen vóór inwerkingtreding van 
het RUP met de bestemmingen die worden gegeven in het RUP. De kaart 
visualiseert de bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot 
toepassing van de vergoedingsregelingen. De soorten bestemmingswijzigingen 
die potentieel aanleiding geven tot vergoeding, zoals bijvoorbeeld de 
wijziging van woongebied naar agrarisch gebied (planschade), wijziging van 
bedrijventerrein naar woongebied (planbaten), wijziging van agrarisch gebied 
naar bosgebied (kapitaalschade en gebruikerschade), … worden geselecteerd. 
• voor planschade moeten alle bestemmingswijzigingen opgenomen worden 

waarbij bebouwbare gronden omgezet worden in onbebouwbare ;49

• voor planbaten is de lijst bestemmingswijzigingen decretaal vastgelegd ;50

• kapitaalschade en gebruikerschade handelt over de 
bestemmingswijzigingen waarbij agrarisch gebied omgezet wordt in natuur-, 
bos- of groengebied of waarbij een overdruk op agrarisch gebied wordt 
gelegd waarvan de Vlaamse Regering oordeelt dat ze tot vergoeding 
aanleiding geeft (art. 6.2.1 en 6.3.1 van het decreet grond- en pandenbeleid 
en art. 4 en 5 van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling 
van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut). 

Alle genoemde vergoedingsregelingen hebben specifieke 
toepassingsvoorwaarden en uitzonderingsgronden. Zo is er bijvoorbeeld. slechts 

een planschadevergoeding verschuldigd voor gronden binnen de eerste 50 

meter vanuit een voldoende uitgeruste weg. Het is bovendien de rechtbank van 
eerste aanleg, en niet het bestuur, die oordeelt of er wel degelijk planschade 
verschuldigd is of niet. Voor planbaten gelden dan weer uitzonderingen voor 
bijvoorbeeld percelen waarop zich zonevreemde woningen bevinden. 

49 Art. 2.6.1, §2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
50 Art. 2.6.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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Het register geeft daarom enkel een beeld van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planbatenheffing, een planschadevergoeding, een bestemmingswijzigings-
compensatie of een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften. Deze 
regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van 
percelen waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht 
die in beginsel kan leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde 
vergoedingen.

Kortom, het register bevat de percelen waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die kan aanleiding geven tot toepassing van de vergoedingsregelingen; 
een filtering op grond van uitzonderingen en vrijstellingen is bij de opmaak van 

het register niet uitgevoerd. Het register duidt percelen aan waarop mogelijks 
een vergoedingsregeling van toepassing is. 
• Bij planschade moet de eigenaar die meent er aanspraak op te maken, een 

vordering indienen bij de rechtbank van eerste aanleg;
• De Vlaamse Belastingsdienst is verantwoordelijk voor de inning van de 

planbaten;
• De Vlaamse Landmaatschappij is verantwoordelijk voor het behandelen van 

aanvragen voor kapitaalschade en gebruikerschade.

De bestemmingswijziging geeft geen aanleiding tot een planbatenheffing, 
een bestemmingswijzigings-compensatie of een compensatie ingevolge 
beschermingsvoorschriften.

Nummer Gewestplan RUP GewestCategorie Opp (m²)

1 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 8.130

2 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 12.257

3 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 4.606

4 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 3.395

5 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 9.519

6 Woongebieden Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 7.656

7 Gebieden voor dagrecreatie Woonbosgebied REC 9.454

8 Woongebieden Gebied voor dagrecreatie WON 4.068

9 Agrarische gebieden Parkgebied LDB 3

10 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut Parkgebied GNV 1388

Figuur 102: Planschaderegister en/of planbatenregister (tabel weergave)
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Nummer Gewestplan RUP GewestCategorie Opp (m²)

11 Woonpark Parkgebied WON 38

12 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut Parkgebied GNV 1.778

13 Ambachtelijke bedrijven en kmo’s Parkgebied LDB 65

14 Parkgebied Woonbosgebied GRO 1.287

15 Parkgebied Woonbosgebied GRO 1.976

16 Parkgebied Woonbosgebied GRO 1.129

17 Parkgebied Woonbosgebied GRO 74

18 Parkgebied Woonbosgebied GRO 1.395

19 Agrarische gebieden Woonbosgebied LDB 0,2

20 Parkgebied Woonbosgebied GRO 368

21 Parkgebied Woonbosgebied GRO 1.720

22 Parkgebied Woonbosgebied GRO 394

23 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut Woonbosgebied GNV 734

24 Woonpark Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat WON 511

25 Woonpark Parkgebied WON 40

26 Woonpark Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 1.997

27 Woonpark Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen WON 15.91

28 Gebieden voor dagrecreatie Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen REC 2.141

29 Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut Woonbosgebied GNV 249

30 Parkgebied Woonbosgebied GRO 174

31 Parkgebied Woonbosgebied GRO 1.245

36 Woongebieden Parkgebied WON 8

37 Woonpark Parkgebied WON 1.696

38 Woonpark Parkgebied WON 0

39 Woonpark Parkgebied WON 152
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Figuur 103: Planschaderegister en/of planbatenregister (grafische weergave)
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7.10 Op te heffen strijdige voorschriften
Dit RUP vervangt de bestemmingszones van het gewestplan met het 
bijhorende voorschrift. De bestaande plangebieden van BPA’s en RUPs worden 
niet opgenomen in het plan. Het RUP is niet strijdig met voorschriften van 
goedgekeurde BPA’s, RUP’s of verordeningen.

De op te heffen voorschriften bij de goedkeuring van dit RUP worden 
hieronder opgesomd. Het betreft voorschriften uit het gewestplan ‘Turnhout’ 
(K.B. 30/09/77, aangevuld bij MB 22/7/1993) betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen:
• Woongebied 
• Woonparken
• Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
• Parkgebied
• Natuurgebied.

7.11 Verkavelingen
7.11.1 Op te heffen verkavelingen
Binnen het plangebied worden geen verkavelingen opgeheven.

7.11.2 Bestaande verkavelingen
De bestaande verkavelingen in het gebied worden niet opgeheven. 
De verkavelingsvoorschriften blijven van kracht. Bij een aanvraag tot 
verkavelingswijziging zijn de bepalingen van dit RUP van toepassing.
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1 Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 Gehanteerde begrippen
Eengezinswoning: Gebouw dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van ten 

hoogste één gezin, onverminderd de mogelijkheden betreffende 
het zorgwonen en het voorzien van nevenbestemmingen. 

Bedrijven: Materiële uiting zijn van een economische activiteit. Een bedrijf 
is het gebouw of de ‘inrichting’ waarin een bepaalde economi-
sche activiteit wordt uitgeoefend. Bedrijven kunnen gerangschikt 
worden in verschillende categorieën: regionale bedrijven zijn 
bedrijven die omwille van de schaal en het werkingsgebied het 
lokale niveau overstijgen; Lokale bedrijven hebben een verzor-
gend karakter ten aanzien van de omgeving en sluiten qua schaal 
aan bij de omgeving.

Bouwhoogte: De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het niveau van 
het vloerpeil van het gelijkvloers tot aan de bovenkant van de 
geveldakrand (deksteen, kroonlijst of dergelijke).

Bouwlaag: Een bouwlaag is het gedeelte van een gebouw tussen twee 
vloeren. Een bouwlaag is een geheel van ruimten die op hetzelfde 
vloerniveau gelegen zijn.

Commerciële 

activiteit:

Het verkopen van niet ter plaatste vervaardigde goederen.

Constructie of 

gebouw:

Elk bouwwerk dat met de grond verbonden is of er vast op ge-
plaatst is. 

Groenareaal: Geheel van niet-bebouwde en niet-verharde ruimten dat gevormd 
wordt door al dan niet waardevolle bomen en struiken al dan niet 
deel van een groter verband.

Meergezinsge-

bouw:

Gebouw met meer dan één wooneenheid dat bestemd is voor de 

huisvesting van twee of meer gezinnen.

Nabije omgeving: Gebied gevormd door een perceelsdeel of een geheel van per-

celen dat / die het voorwerp is / zijn van een aanvraag steden-

bouwkundig attest, een omgevingsvergunningsaanvraag en de 

percelen, perceelsdelen en het openbaar domein, gelegen in 

een perimeter van 250 meter langs het openbaar domein van dit 

perceel, perceelsdeel of geheel van percelen.

Nevenbestemming: Bestemming van een gedeelte van een gebouw, ondergeschikt 

aan de hoofdfunctie van dat gebouw, met een maximale vloerop-

pervlakte van 40 m2.

Ondergeschikte 

woning:

Een ondergeschikte woning is een kleinere woongelegenheid in 

een bestaand gebouw. Een ondergeschikte woning blijft steeds 

deel van het perceel van de hoofdwoning. De eigendom, of ten 

minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en 

anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, berust bij dezelfde 

titularis of titularissen.

Plan: Het grafisch plan van het plangebied.

Referentiebeeld: Beeld dat wordt gevormd door de gebouwen die, inzake harmoni-

sche samenhang, in een bepaalde omgeving het talrijkst voorko-

men, dominant aanwezig zijn en aldus deze omgeving typeren.

Ruimtelijke entiteit: Een duidelijk omschreven perceel of geheel van percelen waarop 

de aanwezige bebouwing geheel of hoofdzakelijk een harmonisch 

geheel vormt en het uitzicht en het karakter van deze omschrijving 

in belangrijke mate bepaalt.

Verantwoord groen-

beheer:

Het beheer van groenelementen van diverse aard op een dus-

danige wijze dat deze elementen een maximale bijdrage kunnen 

leveren aan de ecologische waarde van het gebied waarin zij zich 

bevinden.
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Verharding: Bodembedekkingsmaterialen en behandelingswijzen op en in de 

grond die het grondoppervlak hard en minder waterdoorlatend 

maken, zoals bijv. betonvloeren, asfalt, klinkers, grasdals, tegels, 

grindafwerking, dolomiet enz…

Waterdoorlatende 

verharding: 

De structuuropbouw van waterdoorlatende verhardingen bestaat 

van boven naar beneden gezien uit:

• de eigenlijke bestrating in een 100% doorlatende draagstruc-

tuur; het visueel aspect van de verharde zone benadrukt het 

groene aspect van de tuinzone

• de fundering, inclusief de op de aard van de ondergrond 

afgestemde drainagemogelijkheden; de fundering garandeert 

een ongehinderde infiltratie van de hemelwaters.

• de opbouw is dermate ontworpen dat een bijkomend riole-

ringssysteem niet noodzakelijk is. De verkeersbelasting, de 

gevraagde waterdoorlaatbaarheid en de toestand van de 

bestaande ondergrond bepalen samen de opbouw van de 

totale structuur.

Wintergroen: Bomen of heesters die in het winterseizoen hun blad behouden.

Woning: Woon- of verblijfplaats van een of meerdere personen.

Woonbos / woon-

bosgebied:

Woongebied met woonboskarakter
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Woonboskarakter:  Woonboskarakter:  Typerende ruimtelijke eigenschap van een 

gebied die aangeeft dat dit gebied, door het manifest aanwezige 

groenareaal, op hoofdzakelijk ruime percelen, in zijn geheel de 

allure heeft van een bos waarin gebouwen, nagenoeg uitsluitend 

woningen met hun bijgebouwen, met lage bouwdichtheid inge-

plant zijn of ingeplant worden.
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1.2 Groenbehoud en versterking

Onverminderd bepalingen in toepassing van het Bosdecreet, moet het 
groenareaal dat het woonboskarakter van het plangebied in hoofdzaak 
bepaalt, in stand gehouden, hersteld en verder ontwikkeld worden, om het 
woonboskarakter van het plangebied te vrijwaren.

Ontbossing en het rooien van bomen en struiken is uitsluitend toegelaten 
wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het oprichten van gebouwen en andere 
constructies en voorzieningen en voor de aanleg van strikt noodzakelijke 
toegangswegen tot deze gebouwen en andere constructies en voorzieningen, 
met uitzondering van:
• de aanleg en inrichting van terrassen, gazons, speelruimten en/of 

parkeerruimten, aansluitend bij of in de onmiddellijke nabijheid van een 
bestaande of nieuw op te richten woning of gemeenschapsvoorziening, voor 
een gezamenlijke maximale oppervlakte van:
• 10% van de perceelsoppervlakte voor percelen met een oppervlakte 

van minder dan 2.500m2; 
• 250m2 voor percelen met een oppervlakte van 2.500m2 of meer; 

• het rooien van bomen waarvan moet worden aangenomen dat ze, gezien 
de plaats waar ze staan en de staat waarin ze verkeren, de veiligheid in het 
gedrang brengen. 

 
Nieuwe gebouwen en andere constructies en voorzieningen moeten ingeplant 
worden in functie van maximale vrijwaring van het aanwezige groenareaal. 

Onverminderd bepalingen in toepassing van het Bosdecreet is heraanplant 
steeds verplicht bij ontbossing en bij het vellen van bomen. De heraanplant is 
afhankelijk van de mogelijkheden die het perceel biedt en het al aanwezige 

groenareaal. Bij heraanplantingen moeten maximaal streekeigen soorten zoals 
opgenomen in de lijst in bijlage gebruikt worden. 

Elke aanvraag met betrekking tot een omgevingsvergunning moet een 
beplantingsplan bevatten dat minimaal de volgende aanduidingen weergeeft : 
• de bestaande toestand, met gedetailleerde aanduiding van het bestaande 

groenareaal (boomsoort, stamomtrek op 1 meter hoogte, beschrijving van 
de ondergroei) 

• de gewenste toestand, met aanduiding van:
• de te vellen bomen 
• de heraanplant van bomen en struiken: boomsoort, stamomtrek op 1 

meter hoogte, beschrijving van de ondergroei. 
Het vernietigen van bomen op een andere wijze dan vellen, zoals bijvoorbeeld 
door onzorgvuldig snoeien, het uitvoeren van bronbemaling zonder bijkomende 
beschermingsmaatregelen of andere initiatieven wordt gelijkgesteld met het 
vellen van bomen. 
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1.3 Harmonieregel

Elke aanvraag met betrekking tot een omgevingsvergunning of een 
stedenbouwkundig attest kan slechts verleend worden wanneer de 
stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd worden in harmonie met de 
omgeving.

Het oprichten of verbouwen van gebouwen die de harmonie in de nabije 
omgeving verstoren, is verboden. 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen of stedenbouwkundige attesten met 
betrekking tot het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of het regulariseren van 
hoofdgebouwen worden beoordeeld in functie van hun samenhang met het 
referentiebeeld van de nabije omgeving. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op 
basis van de hoofdkenmerken van de voorgestelde bebouwing, namelijk het 
bouwvolume, de positie, de voorgevel- en achtergevelbouwlijn, de bouwdiepte, 
de bouwhoogte, de gevelopbouw en gevelgeleding, het materiaalgebruik, de 
dakvorm en de in- en uitsprongen. De voorgestelde bebouwing wordt daarbij 
steeds als geheel bekeken, met abstractie van de individuele kenmerken, 
waarbij wordt beoordeeld: 
• of de ruimtelijke draagkracht van de nabije omgeving niet wordt 

overschreden; 
• of de voorgestelde bebouwing op kwaliteitsvolle wijze rekening houdt met 

het referentiebeeld van de nabije omgeving, zodat de harmonie in de nabije 
omgeving niet wordt verstoord. 

De informatie noodzakelijk voor deze beoordeling moet deel zijn van de 
verklarende nota die bij de aanvraag gevoegd wordt. 
Bij het oprichten, verbouwen en uitbreiding van bestaande, niet-vrijstaande 
woningen en andere gebouwen moeten de gevelopbouw en gevelgeleding, de 
dakvorm, de materiaalkeuze, de uitsprongen en insprongen, in harmonie zijn 
met de aanpalende bebouwing. 
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Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende 
bestemmingszones van het plangebied. Elk bestemming heeft een herkenbare 
bladschikking (te zien in onderstaand voorbeeld), ingedeeld in twee kolommen. 
Kolom één bevat een inhoudelijke toelichting, kolom twee bevat de juridische 
verordende bepalingen, deze teksten zijn afgedrukt tegen een grijze 
achtergrond. Voorbeeld:

Richtinggevende bepalingen
Toelichting bij de gewenste 
ordening

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften

Kolom 1:

Informatie, verantwoording en duiding

Kolom 2:

Juridische afdwingbare bepalingen

2 Artikel 2: Specifieke bepalingen voor de verschillende 
bestemmingszones
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Richtinggevende bepalingen
Toelichting bij de gewenste ordening

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften

§ 2.1.1: Algemene bepalingen
Dit gebied is aangeduid om het kenmerkend en waardevol beeld van residentieel wonen in 
een bosomgeving te behouden. Ook gemeenschapsvoorzieningen en openbare dienstverle-
ning zijn toegestaan.

Een beperkt aantal functies kan als nevenbestemming toegestaan worden op voorwaarde 
dat de kernwaarden van het woonbos niet bedreigd worden. Nevenbestemmingen zijn 
steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Het betreft onder meer kantoren zonder 
loketfunctie die geïntegreerd zijn in een woning, in omvang en werking beperkte verblijfsre-
creatie. Commerciële functies zijn niet toegestaan. Bestaande vergunde of vergund geachte 
gebouwen met een commerciële functie kunnen behouden blijven. Het opnemen van een 
commerciële functie in een bestaand gebouw na verbouwing, uitbreiding of herbouw is niet 
toegestaan. Nevenbestemmingen mogen geen hinder veroorzaken voor de hoofdbestem-
ming. Voorbeelden van hinder zijn licht-, geur- of lawaaihinder al dan niet veroorzaakt door 
een sterke toename van de mobiliteit. 

De voorwaarden voor het toestaan van meergezinsgebouwen zijn opgenomen in Art 2.1.2.

In dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg, nevengeschikte functies. Alle 
werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegela-
ten. 

Bij de herinrichting van het openbaar domein is het mogelijk dat een nieuw, breder wegpro-
fiel niet gerealiseerd kan worden binnen de bestaande rooilijn. In voorkomend geval kunnen 
delen van percelen die grenzen aan de rooilijn in functie van openbaar nut bij het openbaar 
domein worden ingelijfd.

Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘wonen.

Artikel 2.1: Woonbosgebied
Artikel 2.1.1: Bestemming
Dit gebied is bestemd voor residentieel wonen, gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
dienstverlening met behoud en versterking van het aanwezige groenareaal.

Nevenbestemmingen zoals kantoorfuncties, dienstverlening en verblijfsrecreatie zijn toege-
laten wanneer zij ondergeschikt zijn aan de hoofdbestemming en geen abnormale hinder 
veroorzaken voor de omgeving.

Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. 

Meergezinsgebouwen kunnen uitzonderlijk toegestaan worden. 

In functie van openbaar nut kunnen delen van percelen grenzend aan de bestemmingszone 
openbaar domein ingelijfd worden bij het aanpalende openbaar domein.
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§ 2.1.2: Inrichting niet-bebouwde ruimte
De bestaande niet-vervallen verkavelingen in het gebied worden niet opgeheven. De ver-
kavelingsvoorschriften blijven in casu van kracht. Voor zover ze niet met deze verkavelings-
voorschriften in overeenstemming zijn, zijn de voorschriften van dit artikel in casu zonder 
voorwerp. Bij een aanvraag tot verkavelingswijziging zijn de bepalingen van dit RUP van 
toepassing. 

Het woonbos wordt bepaald door de beboste omgeving met ruime percelen waarop grote 
woningen in vrijstaande bebouwing opgetrokken zijn. Dit beeld is kenmerkend en waar-
devol en moet behouden blijven. Halfopen of gesloten bebouwing kan enkel uitzonderlijk 
toegestaan worden. Wanneer het gebouw met de wachtgevel een perceelsbreedte heeft die 
toelaat dat daar later een vrijstaande woning opgericht kan worden, kan er geopteerd wor-
den om niet tegen de wachtgevel te bouwen. Om het groene en beboste karakter van het 
woonbos te behouden moet de bebouwing op het perceel beperkt worden. De bebouwing op 
percelen met een oppervlakte van minder dan 2.500m2 wordt beperkt tot max. 250m2. De 
bebouwing op percelen met een oppervlakte van meer dan 2.500m2 wordt beperkt tot max. 
10% van de perceelsoppervlakte. Deze bebouwing omvat alle gebouwen en constructies die 
gelijkgesteld worden met gebouwen. 

Het woonbos wordt bepaald door de diepe inplanting van de woningen. Hierdoor worden de 
ruime groene voortuinen behouden. De woningen worden ingeplant op minimum 5 meter 
van de zijperceelsgrens. Uitzonderlijk, op basis van gebiedsspecieke afwegingen, kan deze 
breedte beperkt worden tot 3 meter . 

De bouwhoogte is beperkt tot twee bouwlagen met een zadeldak. Voor gebouwen met een 
plat dak wordt geen bijkomend dakvolume toegestaan. De maximale kroonlijsthoogte voor 
hoofdgebouwen is beperkt tot 7 meter. 

Om het open en groen karakter van het woonbos te behouden mag nooit meer dan 2/3 van 
de perceelsbreedte bebouwd worden.

Artikel 2.1.2: Inrichting en bebouwing
2.1.2.1 Aard van de bebouwing 
Enkel vrijstaande bebouwing is toegestaan. 
Gesloten of halfopen bebouwing kan enkel toegestaan worden tegen een wachtgevel van 
een bestaand vergund of vergund geacht hoofdgebouw op een aanpalend perceel.
De bebouwing wordt beperkt in functie van de perceelsoppervlakte:
• Percelen kleiner dan 2.500 m²: max 250 m² bebouwde oppervlakte
• Percelen groter dan 2.500 m²: max 10 % van het perceel bebouwd

Bestaande vergunde of vergund geachte, niet-vrijstaande bebouwing kan behouden worden 
en kan in aanmerking komen voor verbouwing, herbouw en uitbreiding.

De bestaande niet-vervallen verkavelingen in deze zone worden niet opgeheven. De verka-
velingsvoorschriften blijven van kracht.

2.1.2.2 Inplanting hoofdgebouwen
De naar de straat gerichte gevel wordt ingeplant in harmonie met de bouwlijn van de be-
staande woningen op de aanpalende percelen.

Vrijstaande zijgevels worden ingeplant op:
• minimum 5 meter van de perceelsgrens
• deze breedte kan uitzonderlijk beperkt worden tot minimum 3 meter

2.1.2.3 Morfologie hoofdgebouwen
De bouwhoogte is beperkt tot maximaal twee bouwlagen en een dakverdieping. 
• Hoofdgebouwen met een hellend dak bestaan uit maximaal twee bouwlagen en een 

dakverdieping. 
• Hoofdgebouwen met plat dak bestaan uit maximaal twee bouwlagen, zonder dakver-

dieping.
• De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 7 meter. 

De bouwbreedte van hoofdgebouwen is beperkt tot max. 2/3 van de perceelsbreedte, geme-
ten op de voorgevelbouwlijn.
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De dakvorm van vrijstaande gebouwen is vrij voor zover deze mits de bepalingen van de 
harmonieregel in de omgeving geïntegreerd kan worden.

De omvang van bijgebouwen wordt beperkt. Een te sterke bebouwing doet afbreuk aan het 
karakter van het woonbos. De bebouwing wordt beperkt in functie van de omvang van het 
perceel.

2.1.2.5 Beperken van bijkomende gebouwen
De bouwdichtheid wordt bepaald door de omgeving. De dichtheid is sterk verschillend in 
functie van het deelgebied waarin de percelen gelegen zijn. Er wordt gestreefd naar een 
bebouwingsdichtheid van maximum vijf woningen per hectare voor het plangebied in zijn 
geheel en het respecteren van de bestaande woondichtheid per deelgebied.

De bouwdiepte van hoofdgebouwen is beperkt tot maximum 17 meter voor percelen met 
een diepte van minder dan 50 meter, gemeten vanaf de voorgevel en maximum 20 meter 
voor percelen met een diepte van 50 meter en meer, gemeten vanaf de voorgevel. 

De dakvorm van vrijstaande gebouwen is vrij. 
De dakvorm van woningen in gesloten of halfopen bebouwing wordt bepaald door de harmo-
nieregel. 

2.1.2.4. Bijgebouwen
Bouwhoogte: 
• Maximaal één bouwlaag met plat of schuin dak.
• Inplanting: 
• Vrijstaande bijgebouwen worden ingeplant op minimum 3 meter van de zijdelingse 

perceelsgrens
• Bijgebouwen op de perceelsgrens kunnen enkel toegestaan worden wanneer elk van 

de volgende voorwaarden gerespecteerd wordt: 
• Inplanting op minstens 10 meter achter de achtergevel van een hoofdgebouw.
• Schriftelijk akkoord van de eigenaar van het aanpalende perceel, waaruit blijkt 

dat de eigenaar kennis heeft genomen van het plan van de aanvrager en dat de 
eigenaar akkoord is dat wanneer hij of zijn rechtsopvolgers een bijgebouw willen 
oprichten, dit bijgebouw op dezelfde bouwlijn op de perceelsgrens ingeplant moet 
worden en de morfologie van het bijgebouw gerespecteerd moet worden.

Oppervlakte: 
• Bijgebouwen kunnen slechts opgetrokken worden wanneer de totale bebouwde opper-

vlakte beperkt blijft zoals aangeduid in Art. 2.1.2.1

2.1.2.5 Bebouwingsdichtheid 
Bijkomende bebouwing kan enkel toegelaten worden wanneer elk van de volgende voor-
waarden gerespecteerd wordt: 
• De bijkomende bebouwing respecteert de bebouwingsdichtheid in de nabije omgeving.
• De woondichtheid voor hoofdgebouwen wordt berekend op basis van de gemiddelde 

breedte van de percelen langs de rooilijn in de nabije omgeving
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De bouwdichtheid van het woonbos mag niet sterk toenemen. De ruimte voor bijkomende 
bebouwing wordt beperkt en bepaald door de bestaande gemiddelde breedte van de perce-
len langs de wegen waarin het project gesitueerd is. Wanneer projecten betrekking hebben 
op een toename van het aantal woningen wordt de bestaande bebouwingsdichtheid in de 
nabije omgeving vastgesteld. Deze dichtheid wordt beoordeeld op basis van de breedte van 
de percelen langs de straat waarin het perceel gesitueerd is. Op basis van de bestaande 
breedte van de percelen in het straat kan bepaald worden of en in welke mate er ruimte is 
voor bijkomende woongebouwen. Op basis van dit onderzoek wordt de minimum breedte 
van percelen aangeduid. Deze analyse garandeert dat het bestaande bebouwingspatroon 
van de nabije omgeving gerespecteerd wordt. Wanneer  De gewenste inplanting van de 
bijkomende hoofdgebouwen wordt bepaald op basis van de bestaande en gewenste ruimte-
lijke structuur en de bestaande natuurwaarden.

2.1.2.6 Nieuwe verkavelingen
Nieuwe verkavelingen zijn evenwel niet toegestaan. Dit houdt in dat bijkomende bebouwing 
enkel mogelijk is met behoud van de bestaande percelen die feitelijk één geheel vormen 
waarop de bijkomende woning wordt ingeplant.

2.1.2.7 Meergezinsgebouwen
In bestaande woningen kan een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd worden indien elk 
van de genoemde voorwaarden nageleefd wordt. Nieuwe meergezinsgebouwen kunnen 
enkel toegestaan worden in de omgeving van de Heidestatiestraat en het Heidestatieplein. 
Deze omgeving is met een contour aangeduid op plan.

De gemeenschappelijke delen (onverdeeldheid) komen in aanmerking voor verkoop, ver-
huur voor meer dan 9 jaar en bezwaring met een recht van erfpacht of opstal. De gemeen-
schappelijke delen kunnen toegepast worden op één perceel of of op verschillende percelen 
die feitelijk één geheel vormen waarop de woning zich bevindt.
De minimale vloeroppervlakte heeft betrekking op de woonoppervlakte, gemeenschappelijke 
delen zijn uitgesloten van deze oppervlakte.

• De bijkomende bebouwing past in de gewenste ruimtelijke structuur van de omgeving.
• De bijkomende bebouwing wordt op een harmonische wijze ingepast in de het woon-

bos en de omgeving.
• De bijkomende bebouwing houdt maximaal rekening met de instandhouding van de 

aanwezige bomen en beplantingen.

2.1.2.6 Nieuwe verkavelingen
Verkavelingen met of zonder de aanleg van nieuwe wegen zijn niet toegestaan.

2.1.2.7 Meergezinsgebouwen
Meergezinswoningen kunnen enkel toegestaan worden in de contour die op plan is aange-
duid.  Behoorlijk vergunde meergezinswoningen die buiten deze controur gesitueerd zijn, 
kunnen verbouwd en vernieuwbouwd worden.

Bijkomend aan deze locaties kan een ondergeschikte woning in een bestaande vergunde of 
vergund geachte eengezinswoning toegestaan worden mits elk van de volgende bepalingen 
gerespecteerd wordt.
• Het casco van de woning, het perceel met inbegrip van alle aanwezige bijgebouwen, 

aanhorigheden en voorzieningen, moeten samen één onverdeeld geheel blijven.
• De ruimtelijk draagkracht van het perceel en de omgeving wordt niet overschreden.
• Er wordt geen afzonderlijke woongelegenheid voorzien in de dakverdieping.
• Er wordt geen vrijstaand bijgebouw omgevormd tot woongelegenheid.
• Er worden geen werken en handelingen voorzien of uitgevoerd die de feitelijke opdeling 

tot stand brengen van het perceel of de feitelijk één geheel vormende percelen waarop 
de woning zich bevindt, zoals het afsluiten van tuindelen door middel van schuttingen, 
draadafsluiting, scheidingsmuren of andere, de aanleg van afzonderlijke opritten,…

• De werken en handelingen doen op geen enkele wijze afbreuk aan het woonboskarak-
ter van het gebied. 
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2.1.2.8 Overige werken en handelingen
Voorzieningen van openbaar nut waaronder elektriciteitscabines, verdeelkasten, afvalcon-
tainers en dergelijke kunnen in de gehele bestemmingszone aangebracht worden. Deze 
nutsvoorzieningen moeten ruimtelijk en vormelijk zoveel mogelijk in de omgeving geïnte-
greerd worden.

Omgevingsvergunningen kunnen enkel verleend worden wanneer uit de vergunningsaan-
vraag onvoorwaardelijk blijkt dat de impact op het waterbeheer beperkt en aanvaardbaar is. 
Dit houdt in dat regenwaterafvoer zoveel mogelijk beperkt wordt door opvang en hergebruik 
en dat er voldoende mogelijkheden aangewend zijn om het water in de grond te laten infil-
treren. De plaatselijke situatie (overwegend zandbodem) laat toe om water in de bodem te 
infiltreren. Onverminderd de wettelijke bepalingen moet het volume van een infiltratie- of buf-
fervoorziening minimaal 33 l/m² aangesloten (dak)oppervlakte bedragen. De juiste capaciteit 
wordt vastgesteld met het toepassen van de watertoets.

Het plaatsen van verlichting langs wegen en paden en gebouwen is toegelaten onder vol-
gende voorwaarden: 
• Verlichtingsarmaturen zijn sober van vorm en voorzien van een neerwaartse lichtstra-

ling. 
• Verlichtingsarmaturen zijn gericht op het beperken van lichtvervuiling. Lichtvervuiling 

is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht. 
Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden.. Het overvloedig 
verlichten van allerhande plaatsen kan ecologische schade veroorzaken. 

• Er wordt gewerkt met lage-energieverlichting.
• Er wordt gewerkt met een regelbare installatie in functie van het gebruik. 

2.1.2.8 Overige werken en handelingen
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de 
bestemming, zijn toegelaten. 
De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten: 
• de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu 

en van de landschapswaarden; 
• het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 

nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden 
voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid. 

Het stapelen van goederen, materialen, afval, grondstoffen, afgewerkte producten, … is 
verboden. 
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§ 2.1.3: Beheer
Het beheer van het woonbos moet gericht zijn op een hoge beeld- en belevingswaarde.

De aanplantingen moeten uitgevoerd worden in streekeigen soorten. 

Artikel 2.1.3: Beheer
Het beheer wordt gericht op een hoge beeld- en belevingswaarde. 
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§ 2.2.1: Bestemming
Dit woongebied is bestemd voor de volgende activiteiten: 
• Wonen : hier wordt de zuivere woonfunctie bedoeld. 
• Handel : het verkopen van niet ter plaatse vervaardigde goederen. 
• Dienstverlening : bedoeld worden inrichtingen en activiteiten die omwille van hun 

specifieke functie en hun frequente relaties tot het publiek noodzakelijkerwijze en eng 
verbonden zijn met de woonfunctie, zoals bv. kantoorgebouwen, horeca- bedrijven 
en dergelijke. Voor kantoorgebouwen moet bijzondere aandacht worden besteed aan 
hun bestaanbaarheid met de bestemming van het woongebied, en moet met name ter 
dege worden onderzocht of zij de woonfunctie niet in het gedrang brengen. Een bank-
agentschap of een verzekeringsagentschap bijvoorbeeld dienen de woonfunctie. Een 
volledige inplanting van een verzekeringsmaatschappij, een bank of een administratief 
gebouw, kan de woonfunctie daarentegen zeer nadelig beïnvloeden. 

• Ambacht en kleinbedrijf : Warme bakkerijen en beenhouwerijen kunnen over het alge-
meen worden beschouwd als ambachtelijk bedrijf of als kleinbedrijf. Bij de beoordeling 
van de vraag of een inrichting al dan niet als kleinbedrijf kan worden beschouwd, kan 
dan ook rekening worden gehouden met de omvang van het bedrijf dit is zowel met de 
oppervlaktebehoefte als met de omzet en het aantal personeelsleden dat er tewerk-
gesteld wordt , almede met de (objectieve) aard van de ongemakken die de activiteit 
meebrengt voor de omgeving. Als kleinbedrijf kan bijvoorbeeld worden beschouwd een 
kleinschalige drukkerij. De vraag naar de aard van de onderneming stelt zich niet enkel 
bij zijn eerste inplanting, maar kan zich ook stellen naar aanleiding van de beoordeling 
van de toelaatbaarheid van de uitbreiding ervan. Een uitbreiding van een kleinbedrijf 
kan er toe leiden dat deze niet langer als een kleinbedrijf kan worden beschouwd, 
zodat de uitbreiding binnen het woongebied niet toelaatbaar is. Ambacht en kleinbedrijf 
kunnen worden toegelaten in het woongebied voor zover ze om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezon-
derd en voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving

Artikel 2.2: Woongebied

Artikel 2.2.1: Bestemming
Het centrum van Heide is bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke 
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene 
ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen en voor 
toeristische voorzieningen.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 
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§ 2.2.2: Inrichting en bebouwing
De bestaande niet vervallen verkavelingen in het gebied worden niet opgeheven. De verka-
velingsvoorschriften blijven in casu van kracht. Voor zover ze niet met deze verkavelings-
voorschriften in overeenstemming zijn, zijn de voorschriften van dit artikel in casu zonder 
voorwerp. Bij een aanvraag tot verkavelingswijziging zijn de bepalingen van dit RUP van 
toepassing.

Binnen het hellend profiel mogen platte daken worden gerealiseerd (maximum 20 % van de 
dakoppervlakte) wanneer er een harmonische overgang met bestaande en vergunde gebou-
wen wordt gerealiseerd. Bij schuine dakvormen is de voornaamste noklijn evenwijdig met de 
bouwlijn. Voor kopgebouwen mag de overheersende nokrichting loodrecht op de bouwlijn 
staan mits harmonisch wordt aangesloten aan de aanpalende bebouwing of toekomstige 
bebouwing volgens de desbetreffende stedenbouwkundige voorschriften. 

Wanneer er gebouwd wordt tegen een bestaand gebouw dat afwijkt van de toegelaten 
morfologie, moet er harmonisch worden aangesloten. Uitzonderingen kunnen gemaakt 
worden als het profiel van het aanpalende pand lager is dan het aangegeven minimumpro-
fiel of indien het naastliggende pand in een zeer slechte fysische toestand verkeert en hier 
dringende en ingrijpende bouwwerken noodzakelijk zijn. Bij het aanbouwen aan bestaande 
vergunde gebouwen met een groter gabarit dan voorzien in de zone, mag het nieuwe ge-
bouw afwijken van de voorschriften van de zone om een harmonische overgang mogelijk te 
maken. De aanwezige bebouwing kan een andere bebouwingsvorm verantwoorden. 

Artikel 2.2.2: Inrichting en bebouwing
Open, halfopen en gesloten bebouwing kan toegestaan worden.

Bestaande vergunde of vergund geachte, niet-vrijstaande bebouwing kan behouden worden 
en kan in aanmerking komen voor verbouwing, herbouw en uitbreiding.

De bestaande niet-vervallen verkavelingen in deze zone worden niet opgeheven. De 

verkavelingsvoorschriften blijven van kracht.

2.2.2.1 Inplanting hoofdgebouwen
De naar de straat gerichte gevel wordt ingeplant in harmonie met de bouwlijn van de 
bestaande woningen op de aanpalende percelen.

Vrijstaande zijgevels worden ingeplant op minimum 3 meter van de perceelsgrens

2.2.2.2 Morfologie hoofdgebouwen
De bouwhoogte is beperkt tot maximaal drie bouwlagen en een zadeldak met een helling 
van min 35° en max. 45° 

De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 9 meter. 

De bouwdiepte van hoofdgebouwen is beperkt tot maximum 12 meter gemeten vanaf 
de voorgevel. Aanbouwen op het gelijkvloers kunnen tot een bouwdiepte van 17 meter 
toegestaan worden. Achtergevels moeten op een harmonische wijze aansluiten op 

bestaande achtergevels.
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De centrumfunctie van de Heidestatiestraat staat toe dat de bouwdichtheid kan toenemen. 
Dit houdt in dat gebouwen met verschillende woningen toegestaan kunnen worden.

Vormgeving en architectuur
• Wanneer op het gelijkvloers een andere bestemming dan de woonbestemming wordt 

gerealiseerd, moet er een volledig gescheiden ingang naar de woonvertrekken op de 
verdieping gerealiseerd worden. 

• Het voorzien van een garage of een toegang tot garages in de voorgevel is slechts 
toegelaten wanneer de breedte van de garage of de toegang niet meer bedraagt dan 
1/3 van de gevelbreedte en enkel wanneer de perceelsbreedte 10 meter of meer 
bedraagt. 

• Uitsprongen uit de voorgevel 
• De oppervlakte van de vooruitspringende volumes mag maximum 1/3 van de 

geveloppervlakte bedragen.  
• De uitsprong is beperkt tot max. 0,50m op min. 2,50 m boven het niveau van het 

voetpad en op min. 1,50m afstand van de zijgevel.
• Luifels zijn toegelaten met een maximumuitsprong van 2m op minimum 2,50 m 

boven het niveau van het voetpad.
• Uitsprongen uit de achtergevel 

• De maximumuitsprong is beperkt tot 1 meter uit het gevelvlak van de 
hoofdgebouwen en moet tenminste 2 meter van de perceelsgrens verwijderd zijn.

• 
2.2.2.3. Bijgebouwen
• Bouwhoogte: 

• Maximaal één bouwlaag met plat of schuin dak.
• Inplanting: 

• Vrijstaande bijgebouwen worden ingeplant op minimum 3 meter van de zijdelingse 
perceelsgrens

• Bijgebouwen op de perceelsgrens kunnen enkel toegestaan worden wanneer elk 
van de volgende voorwaarden gerespecteerd wordt: 
• Inplanting op minstens 10 meter achter de achtergevel van een 

hoofdgebouw.
• Schriftelijk akkoord van de eigenaar van het aanpalende perceel, waaruit 

blijkt dat de eigenaar kennis heeft genomen van het plan van de aanvrager 
en dat de eigenaar akkoord is dat wanneer hij of zijn rechtsopvolgers 
een bijgebouw willen oprichten, dit bijgebouw op dezelfde bouwlijn op de 
perceelsgrens ingeplant moet worden en de morfologie van het bijgebouw 
gerespecteerd moet worden.
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Oppervlakte: 
• Bijgebouwen kunnen slechts opgetrokken worden wanneer de totale bebouwde 

oppervlakte beperkt blijft.

2.2.2.4 Publiciteit en terrassen
• Reclame 

• De plaatsing van reclame- en naampanelen voor winkels en bedrijvigheden op de 
gevels vereist steeds een omgevingsvergunning. 

• Terrassen
• Elke woning, niet gelegen op een benedenverdieping, moet een terras hebben 

van minimum 1 m2 per 10 m2 bruto-vloeroppervlakte. 
• Een woning gelegen op een benedenverdieping moet een tuin of terras hebben 

van minimum 30 m2.
• Elk terras heeft als minimumafmeting: 1,5 m x 2,5 m. 

2.2.2.5 Overige werken en handelingen
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de 
bestemming, zijn toegelaten. 
De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten: 
• de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu 

en van de landschapswaarden; 
• het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 

nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden 
voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid. 

Het stapelen van goederen, materialen, afval, grondstoffen, afgewerkte producten, … is 
verboden. 

Alle werken moeten gericht zijn op het maximaal beperken van een negatieve impact op het 
waterbeleid.
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§ 2.2.3: Beheer
Het beheer van moet gericht zijn op een hoge beeld- en belevingswaarde. De aanplantingen 
moeten uitgevoerd worden in streekeigen soorten.

Artikel 2.2.3: Beheer
Het beheer wordt gericht op een hoge beeld- en belevingswaarde. 
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§ 2.3.1: Algemene bepalingen
Het parkgebied is een groene ruimte met een maatschappelijke en recreatieve functie. In het 
park zijn waterbuffering en waterinfiltratie, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en 
het natuurlijk milieu belangrijke functies.

Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘overig groen.

Artikel 2.3: Parkgebied
Artikel 2.3.1: Bestemming
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur 
en het landschap.

§ 2.3.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
In deze gebieden is het beleid gericht op het behouden en versterken van de natuurwaarden 
en de bossen. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde van het gebied is een randvoorwaarde voor alle ontwikkelingen.

Bestaande vergunde gebouwen kunnen behouden blijven en verbouwd of herbouwd 
worden conform de bepalingen van de VCRO met betrekking tot zonevreemde woningen in 
parkgebied.

Gebouwen die noodzakelijk zijn voor het beheer van of het toezicht op de als natuur 
beheerde gebieden zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze niet samen gebruikt worden 
als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte omvang 
(schuilplaats, bergplaats voor materiaal,…). Een dergelijke bebouwing kan slechts 
toegelaten worden voor zover ze landschappelijk inpasbaar en de betrokken oppervlakte die 
beheerd moet worden aanzienlijk is.

Artikel 2.3.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de 
instandhouding en het herstel van de natuur- en de landschapswaarden zijn toegelaten. 

Bestaande behoorlijk vergunde gebouwen kunnen verbouwd worden, herbouwd worden 
en beperkt uitbreiden. De bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 
betrekking tot zonevreemde woningen in parkgebied zijn van toepassing.

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet 
in het gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 
toegelaten: 
• Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk 

maken van het gebied waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor 
niet-gemotoriseerd verkeer; 

• Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen; 

• De instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van maatregelen die uitgevoerd 
worden in het kader van een geïntegreerd waterbeer.

• Strikt noodzakelijke toegangen tot de bestaande vergunde of vergund geachte 
gebouwen, met uitsluiting van parkeerplaatsen of enige andere verharding.

• De genoemde werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en zijn slechts 
toegelaten voor zover de uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting kan 
veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van het gebied of van de speciale 
beschermingszone te beschouwen gebieden zoals bedoeld in het decreet 
natuurbehoud.
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§ 2.4.1: Algemene bepalingen
Deze gebieden worden bepaald door de hoge ecologische waarden. Het is noodzakelijk dat 
deze beschermd worden. 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘reservaat en natuur.’

Artikel 2.4: Natuurgebied
Artikel 2.4.1: Bestemming
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur 
en het natuurlijk milieu en landschapswaarden. 

Binnen deze gebieden zijn waterbuffering en waterinfiltratie en recreatief medegebruik 
nevenfuncties. Deze functies kunnen enkel toegestaan kan worden wanneer de hoofdfunctie 
niet gehypothekeerd wordt.

§ 2.4.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik laat evenwel toe dat 
bepaalde zones in het natuurgebied afgeschermd kunnen worden, niet toegankelijk zijn voor 
het publiek omwille van de natuurwaarde. 
Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld in het Bosdecreet in 
artikel 18 en volgende. 
Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als natuurgebied is 
mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van schuil-
plaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied.
In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van 
of het toezicht op het betrokken natuurgebied, op voorwaarde dat ze niet samen gebruikt 
worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte om-
vang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal,...). Een dergelijke bebouwing kan slechts 
toegelaten worden voor zover ze landschappelijk inpasbaar is en de betrokken oppervlakte 
natuurgebied aanzienlijk is.
Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functies in het natuurgebied. Ondergeschikt 
betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’.
Kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken bestaat onder meer uit: 
toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen,…
Kleinschalige infrastructuur voor natuureducatie is bijvoorbeeld: informatieborden, verrekij-
kers, knuppelpaden, vogelkijkhutten,…

Artikel 2.4.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de in-
standhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschaps-
waarden zijn toegelaten.
Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt, 
zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:
• Het oprichten, verbouwen of herbouwen van gebouwen voor het beheer van de natuur 

en het onthaal van bezoekers.
• Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk ma-

ken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleg-
gen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;

• Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 
nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden 
voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid;

• Het verbouwen van behoorlijk vergunde gebouwen.
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Kleinschalige infrastructuur voor recreatief medegebruik: zitbanken, picknicktafels, vuilnis-
bakken,… 
Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer: wandelen, fietsen, paardrijden ...
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding.

Bestaande behoorlijk vergunde gebouwen kunnen verbouwd worden. Uitbreiden of herbou-
wen is niet mogelijk.

§ 2.4.3: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Om de bestaande kwaliteiten te behouden en te versterken is het noodzakelijk dat het 
gebied duurzaam beheerd wordt. Daarbij wordt er rekening gehouden met de drie functies 
van een natuurgebied:
• De ecologische functie: behoud van biodiversiteit, verbetering van milieukwaliteit of 

landschaps-ecologische integratie.
• De economische functie: het optimaal benutten van ecosysteemdiensten, de 

zogenaamde natuurvoordelen, zoals de duurzame levering van goederen en diensten, 
het in evenwicht brengen van kosten en baten.

• De sociale functie: andere dan ecologische en economische waarden, zoals 
erfgoedwaarden, belevings- en recreatieve waarde, landschappelijke waarden, de rol 
van het terrein voor het wetenschappelijk onderzoek.

Het natuurbeheerplan vormt de basis voor het beheer van elk terrein, rekening houdend 
met de toekomstvisie van de eigenaar. Een goedgekeurd natuurbeheerplan houdt alle 
vergunningen, machtigingen en ontheffingen in kader van het Natuur- en Bosdecreet in die 
nodig zijn om de geplande werken uit te voeren.

Artikel 2.4.3: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Het beheer van het bospark moet uitgevoerd worden door één gebiedsbeheerder welke alle 
aspecten van een goed natuurbeheer deskundig kan uitvoeren.

Het beheer moet uitgevoerd in toepassing van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer.
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§ 2.5.1: Algemene bepalingen
Dit gebied wordt als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen bevestigd. 

Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.’

Artikel 2.5: Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
Artikel 2.5.1: Bestemming
Het gebied is bestemd voor het behoud en de vestiging van gemeenschapsvoorzieningen 
met het oprichten van gebouwen en constructies en de aanleg van noodzakelijke voorzienin-
gen. 

§ 2.5.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
De bestaande oppervlakte die wordt ingenomen door de aanwezige vergunde of vergund 
geachte gebouwen, constructies en andere voorzieningen geldt als een maximum. 
De bebouwing kan vrij worden ingeplant, met in acht name van een verantwoorde en 
logische inrichting van het gebied in zijn geheel. 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding.

Maatregelen die uitgevoerd worden:
• in het kader van een natuurgerichte bosbouw en ecologisch verantwoorde bebossing, 

in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet;
• voor de bescherming en het beheer van de vegetatie van kleine landschapselementen, 

de fauna en de flora;
• voor het behoud van een voor de natuur gunstige waterhuishouding, en het tegengaan 

van het risico van verdroging, kunnen steeds toegestaan worden.

Artikel 2.5.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
Gebouwen en constructies kunnen vrij ingeplant worden op voorwaarde dat elk van de 
volgende voorwaarden gerespecteerd worden:
• Gebouwen en constructies kunnen enkel ingeplant worden in de delen die niet met een 

overdruk zijn aangeduid.  
• De inplanting en morfologie respecteren de harmonieregel.
• Bebouwing en verharding worden maximaal beperkt. 
• Gebouwen en constructies worden worden opgetrokken met duurzame materialen en 

technieken. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de 
bestemming, zijn toegelaten mits de bepalingen over de zone in overdruk gerespecteerd 
worden.

De niet-bebouwde gedeelten van het gebied kunnen beperkt ingericht worden voor de 
aanleg van voor de bestemming noodzakelijke voorzieningen, met maximale aandacht voor: 
• de landschappelijke integratie in de omgeving en aandacht voor de natuurwaarden. 
• maximale vrijwaring van de open ruimte.
• een logische inplanting ten opzichte van de aanwezige gebouwen en infrastructuur.
• het gebruik van waterdoorlatende verhardingen.

Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen of constructies met een andere functie 
kunnen binnen het bestaande volume behouden worden.
De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten:
• de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu 

en van de landschapswaarden.



133Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

Richtinggevende bepalingen
Toelichting bij de gewenste ordening

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften

§ 2.5.3: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat het gebied duurzaam 
beheerd wordt.

De criteria voor geïntegreerd natuurbeheer vormen een leidraad bij de opmaak van een 
beheerplan en bij het daaruit volgende beheer van het betreffende terrein.

Artikel 2.5.3: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Het beheer moet uitgevoerd in toepassing van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer.
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§ 2.6.1: Algemene bepalingen
Dit gebied wordt als voetbalterrein met complementaire gebouwen en constructies beves-
tigd. 

Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘recreatie.’

Artikel 2.6: Gebied voor dagrecreatie
Artikel 2.6.1: Bestemming
Het gebied is bestemd voor dagrecreatie.

§ 2.6.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
De bestaande oppervlakte die wordt ingenomen door de aanwezige vergunde of vergund 
geachte gebouwen, constructies en andere voorzieningen geldt als een maximum. Deze 
kunnen behouden blijven en aangepast of herbouwd worden. 
De bebouwing kan vrij worden ingeplant, met in acht name van een verantwoorde en 
logische inrichting van het gebied in zijn geheel. 
De oppervlakte van gebouwen, constructies en andere voorzieningen behelst dus ook onder 
meer alle alle overkappingen waaronder tribunes, fietsenstallingen, .... 
Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende verharding.

Maatregelen voor de bescherming en het beheer van de vegetatie van kleine 
landschapselementen en voor het behoud van een gunstige waterhuishouding en het 
tegengaan van het risico van verdroging, kunnen steeds toegestaan worden.

Artikel 2.6.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de 
bestemming, zijn toegelaten.

Alle gebouwen en constructies eigen aan de functie kunnen gebouwd, verbouwd, uitgebreid 
of herbouwd worden.

De niet-bebouwde gedeelten van het gebied kunnen ingericht worden voor de aanleg van 
voorzieningen, met maximale aandacht voor: 
• de landschappelijke integratie in de omgeving.
• een logische inplanting ten opzichte van de aanwezige gebouwen en infrastructuur.
• het gebruik van waterdoorlatende verhardingen.

§ 2.6.3: Beheer
Het beheer van het gebied moet gericht zijn op een hoge beeld- en belevingswaarde.

Artikel 2.6.3: Beheer
Het beheer wordt gericht op een hoge beeld- en belevingswaarde.
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§ 2.7.1: Algemene bepalingen
Het openbaar domein biedt ruimte voor rijwegen, voetpaden, fietspaden, parkeerterreinen, 
bermen, parkjes, aanplantingen en nutsvoorzieningen.

De gedeelten van het gebied die nog niet tot de openbare wegen en pleinen behoren, zijn 
bestemd om ingelijfd te worden bij het openbaar domein door middel van grondafstand, 
onteigening of verwerving. 

Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘lijninfrastructuur.’

Artikel 2.7: Openbaar domein
Artikel 2.7.1: Bestemming
Het openbaar domein is bestemd voor openbare wegen en pleinen, met inbegrip van 
voetpaden, fietspaden, groenelementen en alle andere infrastructuur die tot de inrichting van 
deze wegen en pleinen behoort. 

De gedeelten van het gebied die nog niet tot de openbare wegen en pleinen behoren, zijn 
bestemd om ingelijfd te worden bij het openbaar domein door middel van grondafstand, 
onteigening of verwerving.

§ 2.7.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
Aanhorigheden van wegen hebben onder meer betrekking op: al dan niet verharde bermen, 
grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, 
de verlichting, de afwatering, de beplantingen, ….
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. Met ‘technieken 
van natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van technieken 
die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van wegen bestaande 
natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en 
meer algemeen om te komen tot “milieuvriendelijke” oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. 
Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de “Vademecums 
Natuurtechniek”, die onder meer te raadplegen zijn op de website van het Departement 
Omgeving. Op basis van onderzoek en ervaring worden deze Vademecums regelmatig 
geactualiseerd.

De lanen en niet-verharde bermen bepalen de identiteit van het woonbos en moeten 
behouden blijven en versterkt worden.

Artikel 2.7.2: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het 
functioneren of het aanpassen van wegen en aanhorigheden. Daarnaast zijn werken, 
handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing zoals bermen, 
buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie 
infrastructuur, paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

De inrichting van het openbaar domein accentueert de beeld- en belevingskwaliteit en biedt 
voldoende ruimte voor biodiversiteit en waterbeheer.

Werken en handelingen moeten de aanwezige boom- en laanbeplantingen in stand 
gehouden en versterken.
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Richtinggevende bepalingen
Toelichting bij de gewenste ordening

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften

§ 2.7.3: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het wenselijk dat het openbaar domein duur-
zaam beheerd wordt.
Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van 
technieken die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van infrastruc-
tuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden 
of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot ‘milieuvriendelijke’ 
oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke tech-
nieken is te vinden in de Vademecums Natuurtechniek, die onder meer te raadplegen zijn op 
de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ vademecum-natuurtechniek-inrichting-en-be-
heer-van-waterlopen. Op basis van onderzoek en ervaring worden deze Vademecums 
regelmatig geactualiseerd.

Artikel 2.7.3: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Het beheer moet uitgevoerd worden gericht op een hoge beeld- en belevingswaarde.
Het beheer moet uitgevoerd worden met de technieken van natuurtechnische milieubouw.
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Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften

§ 2.8.1: Bepalingen met betrekking tot de inrichting
De stroken dragen in belangrijke mate bij tot het ruimtelijke beeld van de omgeving waarvan 
ze deel zijn. Het is de doelstelling om dit beeld te behouden en te versterken.

De voor- en achtertuinstroken zijn een deel van een meer omvangrijke structuur (bosjes, 
parktuinen, beboste binnengebieden, …) en hebben naast een bepalende impact op bele-
vingswaarde, ook een belangrijke taak in het behouden van de biodiversiteit. Deze stroken 
bepalen de ruimtelijke identiteit en de ruimtelijke cohesie van het plangebied. Deze stroken 
moeten daarom behouden en versterkt worden. 

De lanen zijn ruimtelijk vaak sterk verweven met deze stroken. De lanen zijn beeldbepalend 
en moeten behouden blijven. 

Artikel 2.8: Beboste voor- of achtertuinstrook en lanen 
(overdruk)

Artikel 2.8.1: Inrichting
De stroken zijn aangeduid om het beboste voorkomen te behouden, te herstellen of te 
versterken.
Deze gebieden moeten met hoogstammige bomen aangeplant worden.
• Bestaande vergunde of vergund geachte constructies kunnen in stand gehouden wor-

den en kunnen verbouwd en herbouwd worden met toepassing van de harmonieregel.
• Nieuwe constructies kunnen opgericht worden in zoverre ze complementair zijn aan 

reeds bestaande bebouwing op hetzelfde perceel of feitelijk één geheel vormende 
percelen, met toepassing van de harmonieregel en dit voor zover de ruimtelijke sa-
menhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, de landschapswaarden en de 
natuurwaarden in het gebied maximaal behouden blijven. 

• Verkavelingen met aanleg van nieuwe wegen zijn niet toegestaan.
• Bij sloop van constructies of de verwijdering van voorzieningen zonder vervangende 

bouw- of aanlegwerken op dezelfde plaats, moet de vrijgekomen ruimte ingericht 
worden op een wijze dat deze bijdraagt tot de versterking van het boskarakter van de 
zone.Verharde toegangswegen worden beperkt en steeds uitgevoerd in een waterdoor-
latende verharding.

§ 2.8.2: Bepalingen met betrekking tot het beheer
Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het wenselijk dat het beheer van de strook 
afgestemd wordt op dat aanpalende natuur- of bosgebieden.

Artikel 2.8.2: Beheer
Het beheer moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de principes van een 
duurzaam ecologisch beheer. 

Streekeigen bomen mogen enkel geveld worden in geval van gevaar of ziekte. Elke boom 
die geveld wordt, moet vervangen worden door een streekeigen boom.
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§ 2.9.1: Algemene bepalingen
Deze beboste stroken dragen in belangrijke mate bij tot het ruimtelijke beeld van de omge-
ving waarvan ze deel zijn. Het is de doelstelling om dit beeld te behouden en te versterken.

Deze gebieden zijn een deel van een meer omvangrijke structuur (bosjes, parktuinen, be-
boste binnengebieden, …) en hebben naast een bepalende impact op belevingswaarde, ook 
een belangrijke taak in het behouden van de biodiversiteit. Deze beboste gebieden moeten 
daarom behouden en versterkt worden. 

Artikel 2.9: Gebied met boskarakter (overdruk)
Artikel 2.9.1: Inrichting
De gebieden zijn aangeduid om het beboste voorkomen te behouden, te herstellen of te 
versterken. De omgeving moet met hoogstammige bomen aangeplant worden.
• Bestaande vergunde of vergund geachte constructies kunnen in stand gehouden wor-

den en kunnen verbouwd en herbouwd worden met toepassing van de harmonieregel.
• Het oprichten van nieuwe gebouwen is niet toegelaten.
• Bij sloop van constructies of de verwijdering van voorzieningen zonder vervangende 

bouw- of aanlegwerken op dezelfde plaats, moet de vrijgekomen ruimte ingericht wor-
den op een wijze dat deze bijdraagt tot de versterking van het boskarakter van de zone.

• Verharde toegangswegen worden beperkt en steeds uitgevoerd in een waterdoorlaten-
de verharding.

§ 2.9.2: Bepalingen met betrekking tot beheer
Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat deze gebieden duurzaam 
beheerd worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met drie functies van gebieden 
met een boskarakter:
• De ecologische functie: behoud van biodiversiteit, verbetering van milieukwaliteit of 

landschaps-ecologische integratie.
• De economische functie: het optimaal benutten van ecosysteemdiensten, de 

zogenaamde natuurvoordelen, zoals de duurzame levering van goederen en diensten, 
het in evenwicht brengen van kosten en baten.

• De sociale functie: andere dan ecologische en economische waarden, zoals 
erfgoedwaarden, belevings- en recreatieve waarde, landschappelijke waarden, de rol 
van het terrein voor het wetenschappelijk onderzoek.

De criteria voor geïntegreerd natuurbeheer vormen een leidraad bij de opmaak van een 
beheerplan en bij het daaruit volgende beheer van het betreffende terrein.

Artikel 2.9.2: Beheer
Het beheer moet uitgevoerd in toepassing van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer.



139Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

Richtinggevende bepalingen
Toelichting bij de gewenste ordening

Verordenende bepalingen 
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§ 2.10.1: Algemene bepalingen
Het toestaan van meergezinsgebouwen in deze omgeving wordt verantwoord op basis van 
de centrumfunctie en de bestaande vergunde toestand.

Artikel 2.10: Gebied met meergezinsgebouwen (overdruk)
Artikel 2.10.1: Algemene bepalingen
Binnen deze op plan aangeduide contour kunnen vergunningen voor meergezinsgebouwen 
verleend worden.

§ 2.10.2: Inrichting
Alle bepalingen met betrekking tot de grondbestemming blijven van toepassing.

Artikel 2.10.2: Inrichting
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing.
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Verordenende bepalingen 
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§ 2.11.1: Algemene bepalingen
Voor waardevolle gebouwen gelden voorwaarden die opgelegd zijn door de Vlaamse wetge-
ving of de gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed. 

Bijkomend aan deze regelgeving worden aan deze gebouwen een aantal ontwikkelingsop-
ties aangereikt met doel een duurzaam behoud te verzekeren.

Artikel 2.11: Waardevolle gebouwen (overdruk)
Waardevol pand - beschermd onroerend erfgoed
Deze gebouwen zijn als monument beschermd omwille van hun historische, cultuurhistori-
sche en/of architecturale waarde.
Deze gebouwen bepalen in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Waardevol pand - inventaris bouwkundig erfgoed
Deze gebouwen zijn omwille van hun historische, cultuurhistorische en/of architecturale 
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Deze gebouwen bepalen in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Waardevol pand – gemeentelijke inventaris bouwkundig erfgoed
Deze gebouwen zijn omwille van hun historische, cultuurhistorische en/of architecturale 
opgenomen in de gemeentelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed.  
Deze gebouwen dragen tot de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

§ 2.11.2: Algemene bepalingen
Het toestaan van een ondergeschikte wooneenheid in waardevolle gebouwen biedt 
opties op een duurzaam behoud van deze gebouwen. Dergelijke woningen kunnen enkel 
toegestaan worden wanneer dit op geen enkele wijze leidt tot een afbreuk van waardevolle 
karakter van de waardevolle woning of het waardevol pand.

Artikel 2.11.2: Inrichting
Alle werken en handelingen moeten gericht zijn op het duurzaam behoud van deze 
waardevolle gebouwen. 
Ondergeschikte wooneenheden kunnen toegestaan worden wanneer dit noodzakelijk is voor 
het duurzaam behoud van deze gebouwen.



141Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

Richtinggevende bepalingen
Toelichting bij de gewenste ordening

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften

§ 2.12.1: Algemene bepalingen
Deze verbinding duidt aan waar een verbinding voor traag verkeer aangelegd moet worden. 
De trage wegen worden aangelegd op een wijze dat het woongebied op een aangename, 
directe en veilige wijze in verschillende richtingen ontsloten wordt. Een netwerk van trage 
wegen moet het gebruik van fiets op korte afstand stimuleren. Fietsers en voetgangers kun-
nen steeds gebruik maken van rechtstreekse verbindingen. Gemotoriseerd verkeer wordt 
omgeleid

Artikel 2.12: Verbinding voor langzaam verkeer (overdruk 
– indicatieve aanduiding)
Artikel 2.12.1: Inrichting
De verbindingen wordt uitgevoerd op een wijze dat enkel niet-gemotoriseerd verkeer gebruik 
kan maken van deze infrastructuur.
Deze wegen worden ingericht met een hoge beeld- en belevingswaarde. Verharding wordt 
uitgevoerd in materialen die aansluiten bij het materiaalgebruik en de functies in de omge-
ving. Werken en handelingen die nodig zijn voor het functioneren van beheren van de weg 
zijn toegelaten. Deze wegen moeten op een harmonieuze wijze in de omgeving geïnte-
greerd worden.

§ 2.12.2: Bepalingen met betrekking tot beheer
Het beheer van de weg is gelijkaardig aan dat van andere openbare wegen.

Artikel 2.12.2: Beheer
Deze verbindingen worden beheerd als een openbare weg.
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§ 2.13.1: Algemene bepalingen
Een leidingstraat wordt symbolisch aangegeven wat betekent dat de grenzen van de leiding-
straat niet vastliggen.

Aanhorigheden van een leidingstraat zijn de constructies of gebouwen die nodig of nuttig 
zijn om de leidingen te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen bovengronds of 
ondergronds aangebracht zijn.

De leidingbeheerder wordt steeds om advies gevraagd. De voorwaarden aangereikt door de 
leidingbeheerder worden als bindend beschouwd. 

Artikel 2.13: Leidingstraat (overdruk – indicatieve aandui-
ding)
Artikel 2.13.1: Inrichting
In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van ondergrondse transportlei-
dingen en hun aanhorigheden. Nieuwe leidingen worden gerealiseerd in functie van het 
optimaal ruimtegebruik van de leidingstraat. De aanvragen voor vergunningen voor een 
transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grond-
kleur aangegeven bestemming.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de ex-
ploitatie en wijzigingen van de leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden 
gebracht.

Alle werken en handelingen zijn onderworpen aan de bepalingen van de leidingbeheerder.



BIJLAGE 1 - Tabel overzicht milieuvergunningen
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Ligging OMSCHRIJVING DATUM_
AANVRAAG

BESLISSING DATUM_BE-
SLISSING

Beeklei 12 exploitatie van een nieuwe inrichting met als voorwerp : - een warmtepomp van 1,5 kW; - 2 verti-

cale boringen ten behoeve van de exploitatie van een warmtepomp op een diepte van 75 m

2012.01.16 Vergunning 2012.03.19

Kruisbeklaan 4 exploitatie van 6 boringen van 100 m voor warmtewinning uit de ondergrond met verticale bo-

demwisselaars

2012.08.06 Vergunning 2012.09.10

Geusenbacklaan 

27

exploitatie van een nieuwe inrichting : verticale boringen voor warmtepomp, woningverwarming : 

4 x 72 m

2012.11.15 Vergunning 2013.02.04

Kapellensteen-

weg 482

88-Maes Kalmthout - overdracht van een vergunning voor opslag brandstoffen (klasse2) AKTENAME 26.10.2020

Putsesteenweg 

133

Keienhof: feestzalen met muziek, ondergrondse stookolietenk en diverse keolinstalaties AKTENAME 26.08.2019



BIJLAGE 2 - Overzicht verkavelingsvergunningen
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RO verkavelingen RUP Woonbos (stedenbouwkundige vergunning)
DATBESLIS BESLISSING BOUWPLAATS VGR DOSSIERNUMMER OMSCHRIJVING DOSIN-

TERN
Dossier 
Type VV

Datum Oor-
spronkelijke 
Verkaveling

31-8-1987 Vergunning Statelei-Withoeflei 11022_1987_050018401 056/001-2 NIEUW

29-6-1962 Vergunning Wilgendreef 11022_1962_050009001 056/003-0 NIEUW

6-7-1962 Vergunning St. Jozeflaan 11022_1962_050009101 056/004-0 NIEUW

31-8-1962 Vergunning Hazendreef 11022_1962_050009301 056/006-0 NIEUW

14-7-2014 Vergunning Canadezenlaan 11022_1962_050009702 wijzigen perceelsgrens + voorschriften 056/011(13) WIJZIG 9-11-1962

16-2-2015 Vergunning Putsesteenweg 11022_1962_050009703 wijzigen voorschriften mbt. inplanting bijgebouwen 056/011(14) WIJZIG 9-11-1962

2-5-2017 Vergunning Canadezenlaan 11022_1962_050009705 wijziging bouwstrook loten 7 en 8 056/011(15) WIJZIG 9-11-1962

9-11-1962 Vergunning Canadezenlaan 11022_1962_050009701 056/011-0 NIEUW

3-7-1964 Vergunning Ericalaan 11022_1964_050000101 056/011-1 NIEUW

22-6-2009 Vergunning Ericalaan 11022_2008_050034301 056/011-12 NIEUW

12-5-1965 Vergunning Canadezenlaan 11022_1965_050000101 056/011-2 NIEUW

21-12-1967 Vergunning Ericalaan 11022_1967_050000101 056/011-4 NIEUW

29-3-1975 Vergunning Ericalaan 11022_1975_050000101 056/011-5 NIEUW

6-3-2006 Vergunning Ericalaan 11022_2005_050031101 056/011-6 NIEUW

11-1-1963 Vergunning Dennendreef 11022_1963_050011701 056/019-0 NIEUW

17-5-1963 Vergunning Rodeweg 11022_1963_050013001 056/034-0 NIEUW

4-7-1963 Vergunning Statielei 11022_1963_050013501 056/038-0 NIEUW

29-9-1975 Vergunning Hazendreef 11022_1975_050016401 056/040-2 NIEUW

23-10-1964 Vergunning Rodeweg 11022_1964_050014001 056/062-0 NIEUW

26-4-1965 Vergunning Eikenlaan 11022_1965_050014301 056/068-0 NIEUW

13-2-1967 Vergunning Rodeweg 11022_1967_050000201 056/076-1 NIEUW

4-10-1989 Vergunning Van Dammedreef 11022_1989_050023601 056/076-3 NIEUW

5-9-1966 Vergunning Missiehuislei 11022_1966_050013501 056/077-1 NIEUW

10-2-1969 Vergunning Meidoornlaan 11022_1969_050018001 056/077-2 NIEUW

13-9-1965 Vergunning Dennendreef 11022_1965_050015801 056/085-0 NIEUW

8-2-1999 Vergunning Putsesteenweg 11022_1998_050021501 056/092-3 NIEUW
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DATBESLIS BESLISSING BOUWPLAATS VGR DOSSIERNUMMER OMSCHRIJVING DOSIN-
TERN

Dossier 
Type VV

Datum Oor-
spronkelijke 
Verkaveling

19-8-1966 Vergunning Beauvoislaan 11022_1966_050014701 056/098-0 NIEUW

1-8-2013 Vergunning Dennendreef 11022_2013_050000101 vrijstaande woningbouw (2 kavels) 056/1011 NIEUW

6-5-2013 Vergunning Withoefstraat 11022_2013_050000301 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/1012 NIEUW

20-4-2015 Vergunning Eikenlaan 11022_2014_050002001 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/1031 NIEUW

25-1-2016 Vergunning Max Temmerman-

laan

11022_2015_050000901 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/1035 NIEUW

18-4-2016 Vergunning Canadezenlaan 11022_2015_050000801 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/1038 NIEUW

20-4-2017 Vergunning Mastendreef 11022_2016_050001101 vrijstaande woningbouw (4 kavels) 056/1043 NIEUW

5-9-1983 Vergunning Hazendreef 11022_1983_050011701 056/111-1 NIEUW

25-8-1969 Vergunning Eikenlaan 1 11022_1969_050018301 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/115-1 NIEUW

9-6-1969 Vergunning Withoeflei 11022_1969_050019201 vrijstaanniet woningbouw (1 kavels) 056/137-0 NIEUW

6-4-2009 Vergunning Merellaan 8 11022_2008_050033601 vrijstaanniet woningbouw (1 kavel) 056/137-4 NIEUW

12-11-1990 Vergunning Kapellensteenweg 11022_1990_050022701 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/146-1 NIEUW

3-3-1970 Vergunning Rodeweg 11022_1969_050020301 vrijstaanniet woningbouw (1 kavel) 056/148-0 NIEUW

22-6-2009 Vergunning Withoeflei 11022_2008_050034201 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/157-1 NIEUW

20-6-2011 Vergunning Withoeflei 11022_2008_050034202 wijzigen van de verkavelingsvoorschriften met betrekking tot 

de voortuinstrook

056/157-2 WIJZIG 22-6-2009

24-11-1970 Vergunning Missiehuislei 11022_1970_050014101 056/158-0 NIEUW

29-6-1970 Vergunning Dennendreef 11022_1970_050014301 vrijstaanniet woningbouw (1 kavels) 056/160-0 NIEUW

5-1-1971 Vergunning Missiehuislei 11022_1970_050014601 056/163-0 NIEUW

13-2-2012 Vergunning Missiehuislei 11022_1970_050014602 wijzigen kavel 1 in lot 1A. 056/163-1 WIJZIG 5-1-1971

12-10-1970 Vergunning Canadezenlaan 11022_1970_050014801 056/165-0 NIEUW

15-11-1971 Vergunning Dennendreef 11022_1971_050013201 056/183-0 NIEUW

24-2-2014 Vergunning Van Dammedreef 11022_2013_050002101 vrijstaande woningbouw (2 kavels) 056/188(10) NIEUW

15-12-2014 Vergunning Van Dammedreef 11022_2014_050001501 vrijstaande woningbouw (2 kavels) 056/188(11) NIEUW

11-9-1990 Vergunning Van Dammedreef 11022_1990_050022801 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/188-6 NIEUW



148 Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Voorontwerp

DATBESLIS BESLISSING BOUWPLAATS VGR DOSSIERNUMMER OMSCHRIJVING DOSIN-
TERN

Dossier 
Type VV

Datum Oor-
spronkelijke 
Verkaveling

30-12-2011 Vergunning Van Dammedreef 11022_2011_050000801 vrijstaande woningbouw (2 kavels) 056/188-9 NIEUW

20-12-1976 Vergunning Missiehuislei 11022_1976_050019701 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/195-2 NIEUW

27-3-2006 Vergunning Missiehuislei 11022_2005_050031601 handelspand + appartementen 056/195-3 NIEUW

27-8-1973 Vergunning Merellaan 11022_1973_050019101 vrijstaande woningbouw (1 kavels) 056/206-0 NIEUW

1-4-1974 Vergunning Bevrijdingslei 11022_1974_050017401 056/210-0 NIEUW

28-10-1974 Weigering Ericalaan 11022_1974_050018501 vrijstaande woningbouw (1 kavels) 056/222-0 NIEUW

28-2-2000 Vergunning Ericalaan 11022_1999_050030801 056/222-2 NIEUW

25-2-1991 Vergunning Beauvoislaan 11022_1991_050020501 vrijstaande woningbouw (1 kavels) 056/228-2 NIEUW

16-6-1975 Vergunning Kapellensteenweg 11022_1975_050017501 056/232-0 NIEUW

8-9-1975 Vergunning Geusenbacklaan 11022_1975_050017701 vrijstaanniet woningbouw (1 kavels) 056/234-0 NIEUW

22-11-1982 Vergunning Kapellensteenweg 11022_1982_050010401 vrijstaande woningbouw 1 kavel) 056/260-1 NIEUW

25-1-1988 Vergunning Kapellensteenweg 11022_1988_050019601 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/260-2 NIEUW

18-6-2018 Vergunning Dennendreef 11022_2017_050001201 vrijstaande woningbouw (3 kavels) 056/263-2 NIEUW

19-6-1978 Vergunning Heidestatiestraat 11022_1978_050018801 056/268-0 NIEUW

14-7-1980 Vergunning Heidestatiestraat 11022_1980_050010001 056/268-2 NIEUW

1-7-1996 Vergunning Heidestatiestraat 11022_1996_050021901 056/268-3 NIEUW

15-12-1997 Vergunning Heidestatiestraat 11022_1997_050017401 056/268-4 NIEUW

22-8-1991 Vergunning Kapellensteenweg 11022_1991_050020601 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/293-1 NIEUW

18-2-2002 Vergunning Kapellensteenweg 11022_2001_050022501 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/293-2 NIEUW

30-1-1984 Vergunning Withoeflei 11022_1984_050013801 056/318-0 NIEUW

25-7-1985 Vergunning Putsesteenweg 11022_1985_050014401 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/326-0 NIEUW

20-2-1995 Vergunning Putsesteenweg 11022_1994_050004301 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/326-1 NIEUW

27-4-1987 Vergunning Missiehuislei 11022_1987_050019001 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/332-0 NIEUW

21-4-1986 Vergunning Canadezenlaan 11022_1986_050012801 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/334-0 NIEUW

1-12-1986 Vergunning Prinses Elisa-

bethlaan

11022_1986_050013701 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/344-0 NIEUW
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DATBESLIS BESLISSING BOUWPLAATS VGR DOSSIERNUMMER OMSCHRIJVING DOSIN-
TERN

Dossier 
Type VV

Datum Oor-
spronkelijke 
Verkaveling

12-4-1999 Vergunning Merellaan 11022_1998_050024001 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/344-1 NIEUW

13-4-1987 Vergunning Beauvoislaan 11022_1987_050019101 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/345-0 NIEUW

1-6-1992 Vergunning Fazantenlaan 11022_1992_050021201 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/392-0 NIEUW

9-2-1993 Vergunning Geusenbacklaan 11022_1993_050023101 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/394-0 NIEUW

30-8-1993 Vergunning Vredelaan 11022_1993_050023601 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/401-0 NIEUW

6-7-1998 Vergunning Fazantenlaan 11022_1997_050020701 056/421-0 NIEUW

22-2-1999 Vergunning Minnedreef 11022_1998_050023501 056/423-0 NIEUW

25-3-2002 Vergunning Minnedreef 11022_2001_050027201 056/423-2 NIEUW

20-12-2004 Vergunning Missiehuislei 11022_2003_050035401 056/446-0 NIEUW

9-3-2009 Vergunning Missiehuislei 11022_2007_050038101 056/446-2 NIEUW

6-10-2014 Vergunning Canadezenlaan 11022_2014_050000901 vrijstaande woningbouw (2 kavels) 056/462(2) NIEUW

5-5-2008 Vergunning Canadezenlaan 11022_2006_050038601 vrijstaande woningbouw (2 kavels) 056/462-1 NIEUW

11-8-2008 Vergunning Rodeweg 11022_2007_050037701 056/468-1 NIEUW

20-9-2010 Vergunning Minnedreef 11022_2010_050000301 vrijstaande woningbouw (3 kavels) 056/482-1 NIEUW

30-5-2011 Vergunning Geusenbacklaan 11022_2010_050001001 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/489-1 NIEUW

3-10-2011 Vergunning Franseweg 11022_2011_050000401 vrijstaande woningbouw (1 kavel) 056/492-1 NIEUW
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RO verkavelingen RUP Woonbos (omgevingsvergunning)
ObjectId DossierId Projectnumm ProjectNaam DossNr InternNumme Onderwerp BeslissingC DatumBeslis

4 236 OMV_2018096409 Missiehuislei 2018220 OMV/2018/00220/VERK vrijstaande woningbouw (3 kavels) vergunning 2019.02.11

10 332 OMV_2018136652 Withoeflei 2018320 OMV/2018/00320/VERK half-open bebouwing (2 kavels) vergunning 2019.02.18

18 636 OMV_2019114105 Dennendreef 2019258 OMV/2019/00258/VERK vrijstaande woningbouw (1 kavel) vergunning 2020.02.03

23 817 OMV_2020018371 Bakkersdreef-Beukendreef 202033 OMV/2020/00033/VERK vrijstaande woningbouw (2 kavels) vergunning 2020.06.08

30 871 OMV_2020036155 Boswachtersdreef 202082 OMV/2020/00082/VERK vrijstaande woningbouw (2 kavels) vergunning 2020.09.14

38 1021 OMV_2020103874 Dennendreef 2020242 OMV/2020/00242/VERK vrijstaande woningbouw (1 kavel)

4 218 OMV_2018088994 Withoeflei 2018336 OMV/2018/00336/BVERK wijzigen bouwstrook vergunning 2019.03.18

15 923 OMV_2020059453 Geusenbacklaan 2020138 OMV/2020/00138/BVERK vrijstaande woningbouw (3 kavels) vergunning 2020.08.24



BIJLAGE 3 - Grafisch plan RUP Woonbossen II
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